
 

Persbericht van 12 April 2017   Pagina 1 / 2 
Meer informatie beschikbaar: www.gbl.be  

12 april 2017 - na 17:45 uur 
 
 

 

Persbericht 

 

 

GBL zet de strategie van diversifiëring van haar portefeuille verder door 
de verwerving van 15,0% van Parques Reunidos in Spanje 

 
 

Groep Brussel Lambert (« GBL ») deelt mee dat ze een akkoord bereikt heeft met Arle Capital Partners 
(« Arle ») om, via een 100% dochtermaatschappij, een deelneming van 15,0% in het kapitaal van Parques 
Reunidos Servicios Centrales, S.A. (« Parques ») over te nemen voor een investeringswaarde van 
208 miljoen euro voor GBL. 

Parques is een toonaangevende wereldwijde uitbater van recreatieparken in Europa, Noord-Amerika en Azië. 
Parques is genoteerd op de beurs van Madrid en boekte in 20161 een omzet van 584 miljoen euro. 

Met betrekking tot deze investering verklaren Ian Gallienne en Gérard Lamarche, Gedelegeerde Bestuurders 
van GBL: “We zijn verheugd om een referentieaandeelhouder van Parques te worden. Het groeipotentieel op 
lange termijn van de onderneming sluit goed aan bij onze strategie van Kweekvijverinvesteringen en ook 
geografisch zal het een mooie aanvulling van onze bestaande portefeuille zijn, aangezien Parques de eerste 
Kweekvijverinvestering van GBL is in Spanje.” 

De transactie zal naar verwachting afgerond worden rond 20 april en is niet onderworpen aan regelgevende 

of andere goedkeuringen van derden. De overname zal gefinancierd worden met een deel van de bestaande 

liquide middelen van GBL. 

*** 
 

GBL is een portefeuillemaatschappij die sinds 1956 genoteerd is en waarvan de aandelen worden verhandeld 
op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Het hoofddoel van GBL is waarde te creëren voor haar 
aandeelhouders. GBL streeft ernaar om een deelnemingsportefeuille te ontwikkelen die gericht is op een 
klein aantal industriële- en dienstenondernemingen die leider zijn in hun markten, waarin GBL haar rol van 

strategische professionele aandeelhouder op lange termijn kan spelen. De portefeuille zal evolueren in de 
tijd in functie van het leven van de vennootschappen en de marktopportuniteiten. GBL investeert en 
desinvesteert op basis van haar doelstellingen van waardecreatie en het in stand houden van een solide 
financiële structuur. 

 

Voor meer informatie over GBL, gelieve contact te nemen met: 

Hans D’Haese, IR 
hdhaese@gbl.be 
Tel : +32 2 289 17 71 
www.gbl.be 
 

 
Belangrijke Waarschuwing 
Dit persbericht dient enkel ter informatie. Het vormt geen aanbod of voorstel noch uitnodiging of aanbeveling vanwege of 
voor rekening van GBL om aandelen te kopen of te verkopen, noch om enige verrichting te verwezenlijken of tot stand te 
brengen. 
Dit persbericht vormt in geen enkel land, inclusief in Spanje, een openbaar bod van GBL. 

                                           
1 Fiscaal jaar eindigend op 30 september 

http://www.gbl.be/
mailto:hdhaese@gbl.be
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De informatie in dit persbericht komt uit gekende bronnen om betrouwbaar te zijn. GBL waarborgt echter de juistheid of 
volledigheid ervan niet en kan dus niet worden aansprakelijk gesteld voor een eventueel verlies als gevolg van het gebruik 
van deze informatie. 
Dit persbericht bevat informatie over de vooruitzichten van de vennootschap. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op door 
GBL vooropgestelde veronderstellingen die van nature risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren bevatten. 
Daarenboven kunnen de voorspellingen, prognoses, toekomstverwachtingen, waarderingen, conclusies of andere soorten 
uitspraken van GBL onjuist zijn en niet worden gerealiseerd. GBL waarschuwt de lezer dat een bepaald aantal belangrijke 
factoren zouden kunnen leiden tot ontwikkelingen en resultaten die afwijken op belangrijke wijze van de geformuleerde 
waarderingen in het kader van dergelijke informatie met betrekking tot de vooruitzichten. GBL heeft geen enkele 
verplichting (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting daartoe van de hand) om haar prognoses bij te werken of te wijzigen 
als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enig andere reden. 
Elke beslissing om te kopen of te verkopen of een verrichting te verwezenlijken of tot stand te brengen met betrekking tot 
aandelen van Parques of GBL dient alleen te worden genomen op basis van de informatie over Parques en GBL die voor 
het publiek beschikbaar is. GBL is niet aansprakelijk voor deze informatie. 
De verspreiding of de publicatie van dit persbericht is verboden in elk land waar een dergelijke verspreiding of publicatie 
in strijd zou zijn met de toepasselijke wetten of reglementeringen. De personen die zich bevinden in de landen waar dit 
persbericht verspreid, gepubliceerd of op een andere manier ter beschikking gesteld wordt, moeten deze beperkingen 
naleven. 
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