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Overeenkomst over een aanbevolen bod in contanten van EUR 64 per aandeel voor alle
gewone aandelen in het kapitaal van Hunter Douglas N.V. door Bergson Holdings B.V.
Rotterdam 12 december 2020 - Hunter Douglas N.V. ("Hunter Douglas") en Bergson
Holdings B.V. ("Bergson"), een houdstermaatschappij die eigendom is van en gecontroleerd
wordt door de heer R. Sonnenberg die 82,7% van de gewone aandelen en 99,4% van de
preferente aandelen bezit en daarmee meer dan 90% van het totale geplaatste kapitaal van
Hunter Douglas, hebben vandaag aangekondigd dat Bergson een bod uitbrengt (het "Bod") op
alle uitstaande gewone aandelen van Hunter Douglas voor EUR 64 in contanten per aandeel
(cum dividend).
De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 18,8% ten opzichte van de volume gewogen
gemiddelde prijs van de laatste 30 dagen (VWAP) en van 25,5% ten opzichte van de laatste
slotkoers van EUR 51,00.
Aanbeveling van het Onafhankelijk Comité
Na de eerste blijk van belangstelling van Bergson heeft de Raad van Bestuur van Hunter
Douglas een onafhankelijk comité opgericht, bestaande uit de niet-geconflicteerde en
onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, de heren Ruys, Nühn en Wagener (het
"Onafhankelijk Comité"). Na afweging van de belangen van alle belanghebbenden en na
advies te hebben ingewonnen van onafhankelijke juridische en financiële adviseurs,
ondersteunt en beveelt het Onafhankelijk Comité unaniem het Bod aan voor aanvaarding door
de aandeelhouders. NIBC Bank N.V. heeft een fairness opinion verstrekt aan het Onafhankelijk
Comité.
Bod
Het uitbrengen van het Bod is voorwaardelijk aan de goedkeuring van een biedingsbericht door
de Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Het uitbrengen en gestand doen van het Bod zijn
voorwaardelijk aan het voldoen aan of, voor zover mogelijk, afstand doen van de volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

er heeft zich geen materieel nadelig effect (material adverse effect) voorgedaan (met
inbegrip van een grote economische crisis);
het Onafhankelijk Comité heeft haar aanbeveling niet gewijzigd of ingetrokken;
er heeft geen materiële schending van de fusieovereenkomst plaatsgevonden;
er is geen bevel, schorsingsvonnis of besluit uitgevaardigd dat het doen van het Bod
en/of daarmee verband houdende transacties verbiedt;
er is door de AFM geen aanwijzing gegeven die één of meer beleggingsondernemingen
opdraagt niet aan het Bod mee te werken; en
de handel in de gewone en preferente aandelen van Hunter Douglas op Euronext
Amsterdam is niet opgeschort of beëindigd als gevolg van een noteringsmaatregel van
Euronext Amsterdam.

Het Bod is niet voorwaardelijk aan een minimum aantal aangeboden gewone aandelen of aan
een vooraf overeengekomen transactie na voltooiing van het Bod . Verwacht wordt dat het Bod
voltooid zal zijn in het tweede kwartaal van 2021.
Andere afspraken
Bergson beschikt over gecommitteerde financiering op een 'voldoende middelen' basis (certain
funds).
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Hunter Douglas en Bergson hebben ingestemd met bepaalde convenanten met betrekking tot
onder andere strategie, bestuur, werknemers en andere niet-financiële zaken die van
toepassing zullen zijn tot 1 januari 2022. Het Bod zal niet leiden tot verandering in het
management of de activiteiten van Hunter Douglas (met inbegrip van de bestaande rechten en
aanspraken van de werknemers van de Hunter Douglas groep). Bergson en Hunter Douglas
zullen ervoor zorgen dat zij prudent gefinancierd zullen blijven om de bedrijfscontinuïteit te
waarborgen en het succes van het bedrijf te waarborgen.
Na het Bod is Bergson voornemens Hunter Douglas van de beurs te halen en een wettelijke
uitkoopprocedure te starten conform artikel 2:250 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao. De
uitstaande preferente aandelen in het kapitaal van Hunter Douglas zullen worden ingetrokken
of worden meegenomen in de uitkoopprocedure.
Bergson behoudt zich het recht voor om buiten het Bod om gewone aandelen te kopen.
Dergelijke aankopen zullen worden bekendgemaakt via de website van de AFM.
De bieder
Bergson is een in Nederland opgerichte houdstermaatschappij die (indirect) eigendom is van
en gecontroleerd wordt door de heer R. Sonnenberg. Haar hoofdkantoor is gevestigd in
Rotterdam, Nederland.
Hunter Douglas
Hunter Douglas is genoteerd aan Euronext en is wereldmarktleider op het gebied van
raambekleding en een belangrijke producent van architectuurproducten. Het bedrijf heeft zijn
hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland, en een Management Office in Luzern, Zwitserland. De
groep bestaat uit 134 bedrijven met 47 productie- en 87 assemblageactiviteiten in meer dan
100 landen. Hunter Douglas heeft ongeveer 22.750 mensen in dienst en had in 2019 een omzet
van USD 3,7 miljard.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hunter Douglas N.V.
Bergson Holdings B.V.
Leen Reijtenbagh
Dr. Christopher King
Chief Financial Officer
Tel: +41414192774
Tel: +31 10 4869 582
E-mail: cking@hdml.ch
E-mail: l.reijtenbagh@hdnv.nl
Website: www.hunterdouglasgroup.com
Disclaimer
Dit is een gezamenlijk persbericht van Hunter Douglas en Bergson op grond van het bepaalde in artikel 4, leden 1
en 3, artikel 5, lid 1 en artikel 7, lid 4, van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het voorgenomen Bod
en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening Marktmisbruik.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de Nederlandse en
Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.
De informatie in dit persbericht is niet bedoeld om volledig te zijn. Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie
en vormt geen Bod, of een verzoek tot het doen van een bod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. Een Bod
wordt alleen gedaan door middel van een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd biedingsbericht.
De verspreiding van dit persbericht kan in sommige landen bij wet of regelgeving worden beperkt. Personen die in
het bezit komen van dit document dienen zichzelf daarom te informeren over deze beperkingen en deze in acht te
nemen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen Bergson en Hunter Douglas elke
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de schending van dergelijke beperkingen door een persoon. Het
niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch
Bergson, noch Hunter Douglas, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een
schending van een van deze beperkingen. Elke aandeelhouder van Hunter Douglas die twijfelt aan zijn of haar positie
dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen .

