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Eindhoven, dinsdag 6 juli 2021

VDL Groep ziet af van uitbrengen bod
op Neways
VDL Groep B.V. (VDL) maakt vandaag bekend dat het industriële familiebedrijf afziet van het
uitbrengen van het eerder door haar aangekondigde openbaar bod op alle uitgegeven en
uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways Electronics International N.V. (Euronext
Amsterdam: NEWAY) (Neways). Door het niet evenaren van het alternatieve bod komen de
onherroepelijke toezeggingen, eerder verkregen van drie grootaandeelhouders van Neways
om hun aandelen aan VDL aan te bieden, te vervallen.
Nadat VDL op vrijdag 30 april 2021 heeft bekendgemaakt met Neways in gesprek te zijn over een
voorstel om een openbaar bod uit te brengen op de aandelen van Neways, heeft VDL op
woensdag 19 mei 2021 aangekondigd dat het overleg over een mogelijk gesteund openbaar bod is
beëindigd. De aanleiding hiervoor is dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van
Neways een openbaar bod op basis van de verhoogde biedprijs van EUR 13,00 in contanten niet
steunen, ondanks de brede steun van tenminste 68,70% van de aandeelhouders van Neways voor
die biedprijs. Op vrijdag 28 mei 2021 heeft VDL niettemin bekendgemaakt dat zij een openbaar
bod zou uitbrengen op alle aandelen Neways. Nadat Neways en Infestos op donderdag 24 juni
2021 hebben bekendgemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt over een door de raad van
bestuur en raad van commissarissen gesteund bod met een biedprijs van EUR 14,55 in contanten,
heeft VDL, op vrijdag 25 juni 2021, aangekondigd zich in het licht van de nieuwe situatie te
beraden.
Toegevoegde waarde
VDL is overtuigd van de toegevoegde waarde die een combinatie van Neways met VDL voor alle
stakeholders van Neways had kunnen hebben. Niettemin heeft VDL besloten om de biedprijs
onder haar initiële bod niet te verhogen, en het eerder aangekondigde bod niet uit te brengen.

Over VDL Groep
Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële
familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Deze onderneming is in 1953 door Pieter van der
Leegte opgericht. Aanvankelijk was VDL Groep specialist in metaalbewerking. Toen zijn zoon Wim
van der Leegte het bedrijf in 1966 overnam, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de hightechtoelevering voor onder andere de halfgeleiderindustrie en is het portfolio aangevuld met
kunststofverwerking en de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. VDL Groep is groot in
toeleveringen en halffabricaten, maakt eigen eindproducten, zoals veersystemen, de
geautomatiseerde inrichting van autofabrieken, warmtewisselaars en containerhandlingsystemen,
en beschikt met VDL Nedcar in Born over de enige personenautofabriek in Nederland waar voor
derden seriematige assemblage plaatsvindt.
VDL Groep innoveert door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap en hoogwaardige
machines. De bedrijvengroep voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte
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organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar doorgroeimogelijkheden
en continuïteit voorrang krijgen. Sinds 2016 staat de derde generatie van de familie Van der Leegte
aan het roer. VDL Groep is met ruim 15.000 medewerkers actief in 20 landen. De groep omvat 105
werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De
gecombineerde jaaromzet in 2020 bedroeg 4,686 miljard euro.
www.vdlgroep.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VDL Groep - Afdeling Communicatie - Telefoon +31 (0)40 292 50 00
Miel Timmers, woordvoerder - Mobiel +31 (0)6 14 76 70 66
Dit is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 7, lid 1 onder b van het Besluit openbare
biedingen Wft.
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