PERSBERICHT
Ieper, 16 augustus 2021 – 18.00 uur CET
Naar aanleiding van het persbericht van Rieter Holding AG (SWX: RIEN) van maandag 16 augustus 2021
wil Picanol Group (Picanol nv) als volgt reageren:
▪

Als weefmachinebouwer onderhoudt Picanol reeds een jarenlange commerciële relatie met de
controlerende aandeelhouder van Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. In die hoedanigheid heeft
het onderzocht hoe het met de controlerende aandeelhouder kon samenwerken om de Europese
activiteiten te redden van Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. die in financiële moeilijkheden
waren geraakt. De besprekingen hebben Picanol er echter niet toe gebracht een formeel bod uit
te brengen voor de aankoop van activa of bedrijven.
In dit kader heeft Picanol Group een kredietlening van 20 miljoen EUR verschaft aan Saurer
Technologies GmbH & Co, waarbij het geen enkel voorkeurrecht verkregen heeft voor de aankoop
van activa of bedrijven.

▪

Daarnaast heeft Luc Tack, bij kennisname van de financiële problemen van Saurer, ook de CEO van
Rieter geïnformeerd dat er mogelijk een opportuniteit was om Rieter te versterken door de
aanschaf van bepaalde onderdelen.

▪

Luc Tack en Stefaan Haspeslagh hebben te allen tijde de governance regels in het kader van
belangenconflicten bij beraadslagingen of bij het nemen van beslissingen omtrent dit dossier
gerespecteerd. Ze hebben bij Rieter niet deelgenomen aan de beraadslagingen noch aan de
beslissingen betreffende de verwerving van delen van Saurer in het kader van corporate
governance, noch hebben zij toegang genomen tot of gebruik gemaakt van via Rieter gedeelde
informatie over de zaak Saurer.

▪

Luc Tack en Stefaan Haspeslagh zijn ervan overtuigd dat Rieter met deze acquisitie van delen van
Saurer het bedrijf aanzienlijk versterkt heeft, daar Rieter nu alle machines kan aanbieden voor de
verwerking van vezel tot draad. In dit kader heeft Picanol Group aan Rieter ook financiering
aangeboden via kapitaalverhoging om een deel van de acquisitie te financieren, indien de raad van
bestuur van Rieter dit nodig zou achten.

▪

Picanol Group, Luc Tack en Stefaan Haspeslagh betreuren de communicatie en de stappen
genomen door Rieter, en behouden alle vertrouwen in de strategie van Rieter. Luc Tack en Stefaan
Haspeslagh zullen meewerken aan elk onderzoek om de ongegronde aantijgingen van Rieter te
weerleggen.

In maart 2021 had Picanol Group een minderheidsbelang van 10% verworven in Rieter Holding AG.
Rieter is 's werelds grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels.
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Over Picanol Group
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw,
landbouw, voeding, energie, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige
industriële markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en
verbruikersmarkten. In 2020 realiseerde Picanol Group een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard EUR. Picanol
Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC).
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group:
www.picanolgroup.com.
De Nederlandstalige versie van dit persbericht moet als officiële versie worden beschouwd.

Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige
gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende
risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of
geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Picanol Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien
vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen
toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Picanol Group aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door
Picanol Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door
derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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