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Balta Group NV kondigt het einde van de
stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan
Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) – Balta Group NV (“Balta” of de “Vennootschap”)
kondigt vandaag het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan
(de “Beursgang” of “IPO”).
LSF9 Balta Holdco S.à r.l. (de “Verkopende Aandeelhouder”), een Lone Star entiteit, had
aan Deutsche Bank AG, London Branch (“Deutsche Bank”), als stabilisatiebeheerder voor
rekening van de underwriters, een optie verleend om tot 2.134.198 bijkomende aandelen aan
de aanbiedingsprijs van €13,25 aan te kopen, om overtoewijzingen en short posities in
verband met de Beursgang af te dekken (de “Overtoewijzingsoptie”).
De Overtoewijzingsoptie werd niet uitgeoefend en de 2.134.198 aandelen die werden
geleend aan Deutsche Bank als stabilisatiebeheerder voor de duurtijd van de
stabilisatieperiode zullen worden terugbezorgd aan de Verkopende Aandeelhouder op of
rond 4 juli 2017. Bijgevolg bedraagt het totaal aantal aandelen verkocht in de IPO
15.365.802 aandelen, waarvan 10.943.396 nieuwe aandelen werden verkocht door de
Vennootschap en 4.422.406 bestaande aandelen werden verkocht door de Verkopende
Aandeelhouder.
De volgende tabel zet de eigendom van de aandelen van de Vennootschap op 3 juli 2017
uiteen:
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35.943.396
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Huidig aandeelhouderschap

Aantal
aandelen
18.169.759

Verkopende
Aandeelhouder
.............................................................
Management .........................................
273.637
Publiek ..................................................
15.365.802
Aandelen uitgeleend aan
2.134.198
de stabilisatiebeheerder
.............................................................
Totaal ...................................................
35.943.396

%

Na vesting van de MIP
aandelen
Aantal
aandelen
19.368.322

%
53,9

Als onderdeel van de management incentive plan (“MIP”) regelingen, ging de Verkopende
Aandeelhouder ermee akkoord om voor rekening van LSF9 Balta Midco S.à r.l. aan zes
senior managers van de groep (“Management”) 935.635 aandelen over te dragen,
onderhevig aan bepaalde voorwaarden. De voornaamste voorwaarden van het MIP zijn dat
elk lid van het Management zijn diensten blijft leveren aan de groep op de datum die twaalf
maanden na de datum van toelating valt, waarop tot 467.820 aandelen zullen worden
overgedragen aan die leden van het Management die deze voorwaarde op die datum
vervullen, en op de datum die vierentwintig maanden na de datum van toelating valt, waarop
tot 467.815 bijkomende aandelen zullen worden overgedragen aan die leden van het
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Management die deze voorwaarde op die datum vervullen. In de mate dat de MIP
voorwaarden niet vervuld zijn ten opzichte van een lid van het Management, zal de
Verkopende Aandeelhouder de aandelen toegewezen aan dat lid van het Management
behouden.
De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder hebben ermee ingestemd dat,
behoudens bepaalde uitzonderingen, zij niet zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de
Joint Global Coordinators (onder andere) gewone aandelen van de Vennootschap of
effecten converteerbaar of inwisselbaar in gewone aandelen van de Vennootschap zullen
uitgeven, aanbieden of verkopen gedurende een periode van 180 dagen vanaf de sluiting
van de Beursgang, zijnde 16 juni 2017, m.n. de datum waarop de aandelen worden
teruggeven bij de IPO (de “Voltooiingsdatum”). Leden van het huidig executive
management van de Vennootschap hebben er eveneens mee ingestemd dat, behoudens
bepaalde uitzonderingen, zij niet zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Joint Global
Coordinators (onder andere) gewone aandelen van de Vennootschap zullen verkopen
gedurende een periode van 360 dagen vanaf de Voltooiingsdatum.
Overeenkomstig artikel 6(3) van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 van de
Commissie en artikel 5, §2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 heeft Deutsche Bank
als stabilisatiebeheerder de stabilisatie (zoals bedoeld in artikel 3.2(d) van de Verordening
Marktmisbruik (EU 596/2014)) met betrekking tot de aanbieding van de volgende effecten
uitgevoerd, zoals hieronder uiteengezet:
Uitgever:

Balta Group NV

Effecten:

Gewone aandelen zonder nominale waarde (ISIN BE0974314461)

Beschrijving van aanbieding:

Beursgang

Aanbiedingsprijs:

EUR 13,25

Markt:

Euronext Brussels

Ticker:

BALTA (Gewone aandelen)

Stabilisatiebeheerder:

Deutsche Bank AG, London Branch

Stabilisatieperiode:

Van 14 juni 2017 tot 29 juni 2017

Verhandelingsdag

Laagste Betaalde Prijs (EUR)

Hoogste Betaalde Prijs (EUR)

14/06/2017

12,000

12,475

15/06/2017

12,400

12,550

16/06/2017

12,480

12,510

19/06/2017

12,550

12,610

20/06/2017

12,570

12,650

21/06/2017

12,500

12,500

22/06/2017

12,400

12,500

23/06/2017

12,450

12,580

26/06/2017

12,500

12,500

27/06/2017

12,410

12,410
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28/06/2017

12,305

12,340

29/06/2017

12,310

12,350

Gedurende de voormelde stabilisatieperiode (14 juni 2017 tot 29 juni 2017), werd er
stabilisatie doorgevoerd met betrekking tot een totaal van 2.134.198 aandelen.
Voor meer informatie over de stabilisatietransacties die werden uitgevoerd in de periode van
14 juni 2017 tot en met 22 juni 2017 wordt verwezen naar de mededeling tijdens de
stabilisatieperiode die werd gepubliceerd op 23 juni 2017.
Voor meer informatie over de stabilisatietransacties die werden uitgevoerd in de periode van
23 juni 2017 tot en met 29 juni 2017 wordt verwezen naar de bijlage bij deze mededeling.
Banken die betrokken zijn bij de Beursgang
J.P. Morgan Securities plc en Deutsche Bank AG, London Branch zijn de Joint Global
Coordinators; J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch en Barclays
Bank PLC treden op als Joint Bookrunners en ING België SA/NV en KBC Securities NV
treden op als Joint Lead Managers (samen met de Joint Global Coordinators en de Joint
Bookrunners, de “Banken”) van de Beursgang.
Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met
Mathias Christiaens, Balta
tel. + 32 56 62 22 16
mathias.christiaens@baltagroup.com
Over Balta
Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan
135 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta
Residentiële Tapijten en Tegels (onder de merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële
Tapijten en Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en Balta nonwovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE’s te werk op 9
productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten.
Belangrijke reglementaire kennisgeving
Dit persbericht is niet voor vrijgave, verspreiding of publicatie, rechtstreeks of onrechtstreeks
en gedeeltelijk of in zijn geheel, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan,
of een andere jurisdictie waar dit een inbreuk zou zijn op de relevante wetgeving in deze
rechtsgebieden.
Deze materialen zijn enkel voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als, en moeten
niet worden uitgelegd als, een aanbod tot verkopen of een uitnodiging tot enig bod om
effecten te kopen van Balta (de “Vennootschap”, en zulke effecten, de “Effecten”) in de
Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of elke andere jurisdictie waar dergelijk
aanbod, dergelijke uitnodiging tot aankoop of dergelijke verkoop onwettig zou zijn
voorafgaand aan de registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie volgens de
effectenwetgeving van zulke jurisdictie.
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De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van
1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in
de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie vereisten onder de
Securities Act. Het is niet de intentie van de Vennootschap om enig deel van het aanbod te
registreren in de Verenigde Staten of om een publiek aanbod te doen van in de Verenigde
Staten. Effecten verkocht in de Verenigde Staten zullen enkel worden verkocht aan
“gekwalificeerde institutionele kopers” (zoals gedefinieerd door Rule 144A onder de
Securities Act) in overeenstemming met Rule 144A.
In het Verenigd Koninkrijk worden dit document en enige andere materialen in verband met
de Effecten enkel verspreid naar, en enkel gericht tot, en elke investering of
investeringsactiviteit waarmee zij verband houden is enkel beschikbaar voor, en zal enkel
aangegaan worden met, “gekwalificeerde investeerders” (zoals gedefinieerd in sectie 86(7)
van de Financial Services and Markets Act 2000) en die (i) personen zijn met professionele
ervaring in belegginszaken die vallen onder de definitie van “professionele investeerders”
van Artikel 19(5) van het Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (het “Order”); of (ii) entiteiten met een hoog eigen vermogen (“high net worth
entities”) binnen de bepalingen van Artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (naar al deze
personen wordt samen verwezen als “relevante personen”). Personen die geen relevante
personen zijn mogen niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of de
inhoud ervan.
De Vennootschap heeft in geen enkele Lidstaat van de Europese Economische Ruimte,
andere dan België, een aanbod van Effecten aan het publiek toegelaten. Met betrekking tot
eender welke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, die de
Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een “Relevante Lidstaat”), is er geen actie
ondernomen en zal geen actie worden ondernomen om een aanbod te maken van Effecten
aan het publiek die de publicatie van een prospectus in eender welke Relevante Lidstaat
vereist. Bijgevolg mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i)
aan elke juridische entiteit die een gekwalificeerde investeerder is zoals gedefinieerd in de
Prospectus Richtlijn; of (ii) in alle andere omstandigheden die onder Artikel 3(2) van de
Prospectus Richtlijn vallen. Voor de toepassing van deze paragraaf, betekent de uitdrukking
“aanbod van effecten aan het publiek” de communicatie in elke vorm en door elk middel van
voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en van de aan te bieden Effecten
om een belegger in staat te stellen tot uitoefening van, aankoop van of inschrijving op deze
Effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter
implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en de uitdrukking
“Prospectus Richtlijn” betekent Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd, met inbegrip van
Richtlijn 2010/71/EU, in zoverre geïmplementeerd door de relevante Lidstaat), en omvat elke
relevante uitvoeringsmaatregel in de Relevante Lidstaat.
Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van Effecten of het
bezit of het verspreiden van deze materialen of elk ander aanbiedings- of
publiciteitsmateriaal in verband met dergelijke Effecten in eender welke jurisdictie, op België
na, waar actie daartoe is vereist, zou toelaten.
De uitgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan
wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden
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uitgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze
restricties in acht nemen.
Deze aankondiging vormt geen prospectus. Iedere investeerder dient zijn investering
uitsluitend te maken op basis van in het prospectus opgenomen informatie die beschikbaar is
in België in verband met de Aanbieding. Kopieën van het prospectus kunnen gratis
verkregen worden van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap.
Alleen de Banken treden op voor de Vennootschap en niemand anders inzake een aanbod
van Effecten en zal geen verantwoording afleggen aan iemand anders dan de Vennootschap
over het verschaffen van de bescherming die aan hun respectieve klanten wordt verleend of
voor het verstrekken van advies in verband met elk aanbod of een transactie of regeling
waarnaar hierin wordt verwezen.
Bijlage
Stabilisatietransacties van 23 juni 2017 tot 29 juni 2017
Datum

Aantal

Prijs (EUR)

Aantal
transacties

Handelsplatform stabilisatie

23/06/2017

8.285

12,450

8

Euronext Brussels

23/06/2017

9.029

12,520

3

Euronext Brussels

23/06/2017

15.000

12,550

8

Euronext Brussels

23/06/2017

10.048

12,565

7

Euronext Brussels

23/06/2017

1.021

12,580

2

Euronext Brussels

5.000

12,500

5

Euronext Brussels

3.156

12,410

19

Euronext Brussels

28/06/2017

1.264

12,305

12

Euronext Brussels

28/06/2017

5.000

12340

9

Euronext Brussels

5.000

12,310

16

Euronext Brussels

7.734

12,350

32

Euronext Brussels

DAG TOTAAL

43.383

26/06/2017
DAG TOTAAL

5.000

27/06/2017
DAG TOTAAL

DAG TOTAAL

3.156

6.264

29/06/2017
29/06/2017
DAG TOTAAL

12.734

TOTAAL 23/06/2017
TOT 29/06/2017

70.537
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Alle data in de voorgaande tabel werden verstrekt door Deutsche Bank AG, London Branch.
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