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TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP STELLEN BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 2016 UIT NADAT VERGADERING VAN 29 JANUARI 
2016 EEN CARENS-VERGADERING ZAL ZIJN 
 

Het aantal aandelen dat werd neergelegd met het oog op de voor 29 januari e.k. 
samengeroepen buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bereikt niet het 
wettelijke vereiste quorum van 50 %.  De vergadering zal dan ook een carens-vergadering zijn 
en de voorstellen van besluit zoals opgenomen in de agenda van de vergadering zullen er niet 
ter stemming worden gebracht. 
  
Op basis van nu bekende steminstructies blijkt dat het huidig voorstel niet met zekerheid een 
75% meerderheid zou wegdragen op de geplande tweede vergadering van 23 februari e.k.   
  
Rekening houdend hiermee, hebben de raden van bestuur van Picanol NV (en zijn 
dochtervennootschap Verbrugge NV) en Tessenderlo Chemie NV besloten gesprekken op te 
starten om na te gaan of en op welke wijze, mede rekening houdend met de input ontvangen 
vanwege de aandeelhouders, de voorwaarden van de voorgestelde transactie kunnen 
verbeterd worden met het oog op de goedkeuring ervan door de aandeelhouders.  Van zodra 
daarover nadere duidelijkheid bestaat, zullen zij daarover naar de markt toe communiceren. 
  
In afwachting daarvan heeft de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie NV beslist niet over 
te gaan tot samenroeping van de tweede algemene vergadering van aandeelhouders die 
oorspronkelijk gepland was voor 23 februari 2016. 

 
 
Over de Tessenderlo Group  
De Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, 
landbouw, water management en de valorisering van bioreststoffen. Er werken ongeveer 5.000 mensen 
voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde 
omzet van ruim 1,4 miljard euro in 2014. Tessenderlo Chemie NV is genoteerd op Euronext Brussels 
(TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid.  
 
Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered 
casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2014 realiseerde de Picanol Group 
een geconsolideerde omzet van ruim 0,4 miljard euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.000 
medewerkers en is via Picanol NV genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol 
Group ook een referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB). 
 
 
Dit persbericht is ook beschikbaar op de websites www.picanolgroup.com en www.tessenderlo.com. 
    

 

http://www.picanolgroup.com/
http://www.tessenderlo.com/

