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Balta Group nv rondt verkoop aan Victoria PLC af
Balta Group nv heeft het genoegen aan te kondigen dat het de verkoop van zijn Rugs, Residential
polypropyleen (Residential PP) en Non-Woven activiteiten, samen met het merk Balta, aan Victoria PLC (de
Transactie, de Afgestoten Bedrijfsonderdelen) op 4 april 2022 heeft afgerond.
De Transactie zal de overblijvende Groep in staat stellen zich te concentreren op de ontwikkeling van zijn
commerciële activiteiten in Europa en in de Verenigde Staten onder de belangrijkste merken modulyss en
Bentley Mills, alsook van zijn premium Europese Residential polyamide (Residential PA) activiteiten (ITC). De
overblijvende Groep zal zijn activiteiten verderzetten onder een nieuwe naam, die in het derde kwartaal van
2022 zal worden bekendgemaakt.
Met de afronding van de transactie heeft Balta Group nv ook het Tender Offer voor zijn senior secured notes
voltooid en andere schuldfaciliteiten geherfinancierd. Na afronding van de transactie heeft de groep € 132
miljoen aan uitstaande senior secured notes, een sale and lease back faciliteit van € 20 miljoen en een nietopgenomen RCF faciliteit van € 45 miljoen.

Cyrille Ragoucy, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Balta zei,
"Ik wil het hele Balta Team bedanken voor de passie, de toewijding en het harde werk om deze wederzijds
voordelige overeenkomst met Victoria PLC tot een goed einde te brengen. Ik wens onze collega's bij Balta
Home, de Residential PP business en Captiqs het allerbeste onder de nieuwe eigenaar. Met het overblijvende
team kijk ik uit naar de succesvolle ontwikkeling van onze Commercial activiteiten in Europa en in de Verenigde
Staten onder de bestaande merken modulyss en Bentley Mills, alsook van onze hoogwaardige Europese
Residential polyamide business onder het bestaande merk ITC."

Philippe Hamers, CEO van Victoria zei,
"We zijn verheugd dat we de overname van Balta Rugs en Broadloom Carpets hebben afgerond. We kunnen
niet wachten om nauw samen te werken met onze nieuwe collega's en kijken uit naar de ontwikkeling van de
geplande synergiën met onze bestaande activiteiten. Ik wil graag het verkopende managementteam van Balta
bedanken voor de professionele en openhartige besprekingen die tot deze succesvolle deal hebben geleid."
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Over Balta Group nv
Balta Group nv produceert duurzame textiele vloerbedekkingen voor commerciële en residentiële
toepassingen en commercialiseert zijn producten in meer dan 100 landen wereldwijd onder de
premiummerken modulyss, arc edition, ITC en Bentley. Balta Group nv stelt bijna 1300 mensen te werk in drie
productievestigingen in België (Tielt en Zele) en de Verenigde Staten (Los Angeles). Na de verkoop van de
Rugs, Residential polypropyleen en Non-Woven activiteiten aan Victoria PLC in Q2 2022, blijft de onderneming
genoteerd op Euronext (BALTA) en zal ze in de loop van 2022 een nieuwe naam krijgen.

Belangrijke mededeling
Bepaalde financiële gegevens in dit persbericht zijn “niet-IFRS financiële gegevens”. Deze niet-IFRS financiële
gegevens zijn misschien niet vergelijkbaar met gelijkaardige gegevens van andere eenheden en ze mogen
ook niet beschouwd worden als een alternatief voor andere financiële gegevens die overeengekomen werden
in overeenstemming met International Financial Reporting Standards. Hoewel Balta ervan overtuigd is dat
deze niet-IFRS financiële gegevens nuttige informatie verschaffen voor gebruikers om de financiële prestaties
en toestand van de business te meten, worden gebruikers gewaarschuwd om niet blind te vertrouwen op nietIFRS financiële gegevens of andere ratio’s in deze presentatie.
Dit persbericht kan projecties en andere “vooruitziende” beweringen omvatten binnen de betekenis van de
geldende effectenwetgeving. Dergelijke projecties of beweringen weerspiegelen de huidige standpunten van
de uitgever over toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Er kunnen geen garanties geboden
worden dat dergelijke gebeurtenissen of prestaties ook zullen plaatsvinden zoals verwacht en de reële
resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van deze projecties.
Bij de berekening van bepaalde financiële informatie die in dit persbericht is opgenomen, zijn er
afrondingsaanpassingen gemaakt. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige totaalcijfers in bepaalde tabellen niet
de exacte rekenkundige som zijn van de getallen die eraan voorafgaan.

