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BROADVIEW BEREIKT OVEREENSTEMMING OVER DE
ACQUISITIE VAN 75,5% VAN HET STEMRECHT IN
WESTAG & GETALIT AG
VRIJWILLIG OPENBAAR BOD OP DE RESTERENDE AANDELEN
Vandaag heeft Broadview Holding B.V. (“Broadview”, 97,4% HAL) overeenstemming
bereikt over de acquisitie van 75,5% van het stemrecht in WESTAG & GETALIT AG
(“Westag”) van de Gethalia Stichting. Broadview heeft eveneens bekend gemaakt dat het
een vrijwillig openbaar bod gaat doen aan de aandeelhouders van Westag op alle
resterende gewone en preferente aandelen. De gezamenlijke koopsom van de twee
transacties zal ongeveer € 170 miljoen bedragen.
Westag is een toonaangevende producent van hoogwaardige materialen voor
interieurafwerking en de bouwsector. Het productaanbod omvat deuren en kozijnen, maar
ook keukenbladen en vensterbanken. Tevens produceert de onderneming beklede
multiplex panelen en solid surface materiaal. Westag, opgericht in 1901, is gevestigd in
Noordwest Duitsland en heeft circa 1.300 mensen in dienst. De omzet over 2017 bedroeg
€ 234,4 miljoen.
Zowel het vrijwillige openbaar bod als de aankoop van de aandelen gehouden door de
Gethalia Stichting zijn uitsluitend afhankelijk van goedkeuring door de
mededingingsautoriteiten. De voorwaarden en condities van het vrijwillige openbaar bod
zullen worden bekendgemaakt in een biedingsdocument wat onderhevig is aan
goedkeuring door de Duitse financiële toezicht autoriteit.

Disclaimer
This release is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell Westag & Getalit AG shares
or any other security. The offer document, the terms and conditions contained therein shall have sole
relevance in respect to the offer. Investors and holders of shares in Westag & Getalit AG are advised to read
the relevant documents regarding the takeover offer to be published by Broadview Industries AG as they
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contain important information. Investors and holders of shares in Westag & Getalit AG can receive the
offer document as well as other documents in connection with the offer from the website www.broadviewangebot.de once they become available.
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Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot HAL
Trust die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van
artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.
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