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Omvormingsprogramma van Rosier nv
Versterking van de commerciële synergieën met Borealis
Ondertekening van de overeenkomsten
********

Op 23 juli 2015 heeft de Raad van bestuur van Rosier de ondertekening door Rosier goedgekeurd van
een aantal overeenkomsten met Borealis LAT GmbH, een volle dochteronderneming van Borealis. Op
grond van deze overeenkomsten stelt Rosier Borealis LAT aan als exclusieve verdeler van de
producten van Rosier voor alle Europese markten behalve de binnenlandse markt en verkoopt zijn
klantenbestand op deze landen aan Borealis LAT; Rosier verbindt zich ertoe (administratief,
commercieel en logistiek) ondersteuningsdienstendie nodig zijn voor deze nieuwe organisatie te
verlenen aan Borealis LAT. Anderzijds stelt Borealis LAT Rosier aan als zijn exclusieve commerciële
agent voor de producten van Borealis in de andere landen, in Europa en buiten Europa. Rosier zal
verder gaan met de verkoop van zijn producten in de thuismarkt (België, Nederland, Noord Europa)
en buiten Europa.
Zoals aangekondigd in het persbericht van 27 mei 2015, vormen deze overeenkomsten de aanzet tot
de doorvoering van het omvormingsprogramma van de Groep Rosier op basis van een versterking
van de commerciële synergieën met Borealis (zijn meerderheidsaandeelhouder) en de Groep
Borealis. Doel is om het concurrentievermogen van Rosier te verbeteren en te zorgen voor een
sterkere groei van zijn activiteiten en resultaten in de komende jaren.
De voorwaarden van deze overeenkomsten zijn vergelijkbaar met die vermeld in het persbericht van
27 mei 2015. Deze overeenkomsten hebben initieel een vaste looptijd van 10 jaar en kunnen voor
onbepaalde tijd verlengd worden, behoudens een opzegtermijn van drie jaar of een vroegtijdige
beëindiging als gevolg van een wijziging van de zeggenschap of een substantiële wijziging van de
deelname van Borealis AG in Rosier, en in de gevallen die gebruikelijk zijn voor dergelijke
overeenkomsten.
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Aangezien het transacties betreft met een gelieerde onderneming, heeft de Raad van Bestuur van
Rosier de modelovereenkomsten, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van
Vennootschappen, ter beoordeling voorgelegd aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders,
bijgestaan door onafhankelijke deskundigen (Delvaux Associés en Avisor). De Raad heeft zijn
beslissing genomen na kennis genomen te hebben van het verslag van dit comité. Deze
overeenkomsten zijn in werking getreden met op de 1ste juni 2015.

Voor de Raad van Bestuur,

Willy Raymaekers
President en CEO van de Groep Rosier

DISCLAIMER
Dit persbericht wordt uitsluitend gepubliceerd als gereglementeerde informatie
overeenkomstig artikel 35 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Het vormt geen koop- of verkoopaanbieding of een uitnodiging om aandelen van Rosier nv of
andere aandelen te kopen of verkopen.
Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen als ‘prospectief’ beschouwd worden.
Dergelijke prospectieve verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen. Bijgevolg
impliceren ze en worden ze beïnvloed door allerlei risico's, onzekerheden en andere
factoren, waarvan vele moeilijk te voorzien zijn, en die meestal aan de controle van Rosier
ontsnappen. Ze kunnen aanzienlijk verschillen van de werkelijke resultaten, en doen dat
vaak ook. Rosier kan bijgevolg geen enkele garantie bieden dat die prospectieve
verklaringen bewaarheid zullen worden, en wijst uitdrukkelijk elke verplichting en elke
verbintenis af om elke prospectieve verklaring in dit persbericht te actualiseren, te herzien of
te reviseren.
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