PERSBERICHT

Delft, 10 november 2017

Royal Delft Group meldt mogelijke verkoop van BK Cookware en Van Kempen &
Begeer.
Royal Delft Group meldt vandaag dat het een intentieverklaring heeft getekend met The
Cookware Company Europe uit België betreffende een voorgenomen verkoop door Royal
Delft Group van 100% van de aandelen in haar dochtermaatschappijen BK Cookware en
Koninklijke Van Kempen & Begeer.
Royal Delft Group acht de voorgenomen verkoop van BK Cookware en Van Kempen &
Begeer aan een strategische, internationaal opererende partner in het belang van zowel de
Royal Delft Group, als BK Cookware en Van Kempen & Begeer.
The Cookware Company Europe is een toonaangevende speler binnen de huishoudsector en
beschikt over een wereldwijd commercieel netwerk via eigen verkoopkantoren en distributeurs.
De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van de aandeelhouders van Royal Delft
Group, en aan overige gebruikelijke goedkeuringen en voorwaarden. Gedurende de komende
maanden zal met The Cookware Company Europe verder worden verkend of een transactie
kan worden bereikt. Royal Delft Group zal eventuele materiële ontwikkelingen in dat proces
bekendmaken in overeenstemming met de geldende regelgeving. De afronding van de
overname wordt verwacht in het eerste kwartaal 2018.
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Waarschuwing
Dit persbericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten
maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van de
directie en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden
waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen
verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten,
maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over een toekomstige transactie. Deze
toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden waardoor
daadwerkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten zoals tot
uitdrukking gebracht in die uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben
betrekking op factoren die voor Royal Delft Group niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig
voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden,
wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie,
Royal Delft Group haar mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te
implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en
middelen uit Royal Delft Group haar plannen en strategieën, veranderingen in Royal Delft
Group haar liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere
factoren zoals besproken in documenten welke in Royal Delft Group haar naam in openbare
registers zijn neergelegd en Royal Delft Group haar andere publicaties. Lezers wordt
geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend
geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Royal Delft Group neemt,
tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk recht, geen verplichting op zich om enige
verandering in openbare informatie of een toekomstgerichte uitspraak uit dit persbericht te
publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de
datum van dit persbericht.
EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41
Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group
E-mail: info@royaldelftgroup.com
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Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder
de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met vier bedrijfsonderdelen:
Royal Delft
B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere
(Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke
Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens
een toeristische attractie. Ruim 120.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan
de Royal Delft Experience.
Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die
ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars
aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen.
Koninklijke van Kempen & Begeer
Het sinds 1789 bestaande bv Koninklijke Van Kempen & Begeer is houdster van de merken Keltum
(kwaliteitsbestek in verzilverd en hoogwaardig edelstaal) en Van Kempen & Begeer (1e gehalte zilver
bestek). De ruim 225 jaar ervaring van het bedrijf is terug te vinden in het traditionele vakmanschap
gecombineerd met de modernste technieken, waarmee bestek wordt geproduceerd en op de markt wordt
gebracht.
BK Cookware
Eind jaren 80 is BK Cookware onderdeel geworden van bv Koninklijke Van Kempen & Begeer, een bedrijf
met een rijke historie. Sinds 1 juli 2010 is BK Cookware een zelfstandige vennootschap binnen de groep.
Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en vervaardiging van producten onder de labels BK en Gero.
Daarnaast streeft BK Cookware ernaar door innovatie een meerwaarde voor de consument te creëren en
meer internationale naamsbekendheid te verwerven.

Over The Cookware Company
The Cookware Company is een toonaangevende wereldspeler binnen de huishoudsector. Het exporteert
zijn merken GreenPan, GreenLife, VitaVerde en GreenChef wereldwijd naar meer dan 70 landen.
Het bedrijf heeft vestigingen in België (Drongen), USA (New York), Hong Kong, UK (London) en Japan
(Tokio) en beschikt over state-of-the-art-productiefaciliteiten in China (Jiangmen) en Zuid-Korea (Busan).
De groep telt meer dan 1300 werknemers en realiseerde in 2016 een omzet van meer dan 160 miljoen $.
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