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UPL kondigt de overname aan van Arysta – De vorming van een
leidende wereldspeler op het gebied van landbouwoplossingen.
• UPL Corporation Limited ("UPL Corp"), de internationale tak van UPL Limited ("UPL"), heeft een
overeenkomst gesloten om Arysta LifeScience Inc. ("Arysta") te verwerven voor US $ 4,2 miljard.
• Na de overname zal UPL zijn positie als wereldleider in landbouwoplossingen verbeteren.
• US $ 5 miljard aan gecombineerde omzet.
• US $ 1 miljard EBITDA: 20% + pre‐synergiën van EBITDA‐marge
• Transactie biedt een overtuigende waardepropositie en onderstreept UPL's "Farmer First" ‐missie om
de transformatie van UPL naar een toonaangevend bedrijf voor gewasoplossingen voort te zetten.
• Een "perfecte match" met krachtige synergiën tussen regio's, gewassen en producten, versterkt door
de allerbeste productie en gedifferentieerde R & D‐mogelijkheden.
• Brengt twee winnende teams samen met sterke waarden en succesvolle track records.
• Verwacht wordt dat acquisitie jaarlijkse synergieën van meer dan US $ 200 miljoen zal genereren.
• Transactie wordt ondersteund door een investering van US $ 1,2 miljard in UPL Corp van lange‐termijn
beleggers, waaronder een volledige dochteronderneming van de Abu Dhabi Investment Authority
("ADIA") en TPG, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor alternatieve beleggingen.
• UPL‐stelt als doel om voor de aandelen van UPL een “koopadvies” te blijven behouden na de
transactie door beoordelaars.

Geachte Relatie,
MUMBAI, 20 juli 2018 ‐ UPL Limited ("UPL") kondigt aan dat zijn volledige dochteronderneming UPL Corporation
Limited ("UPL Corp") een definitieve overeenkomst heeft getekend met Platform Specialty Products Corporation
(NYSE: PAH) voor de acquisitie van Arysta LifeScience Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Arysta"),
een wereldwijde leverancier van innovatieve gewasbeschermingoplossingen, waaronder BioSolutions en Seed
Treatment, voor ongeveer US $ 4,2 miljard in contanten, onder voorbehoud van gebruikelijke
sluitingsvoorwaarden en wettelijke goedkeuringen.
Door deze overname ontstaat een nieuwe onderneming die voldoet aan de doelstelling van UPL om, wereldwijd,
zowel gepatenteerde als post‐patent agrarische oplossingen te bieden en daarmee waarde te creëren voor telers,
distributeurs, leveranciers en innovatiepartners in een consoliderende markt.
Na de overname zal UPL een van 's werelds grootste bedrijven voor gewasbescherming zijn, met een innovatieve
en gedifferentieerde productportfolio. Beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar; zowel met de product
portfolio alsmede de geografische spreiding. UPL verwacht dan ook al op korte termijn aanzienlijke synergiën te
kunnen realiseren.
De complementaire combinatie van UPL's superieure competentie voor het produceren van actieve ingrediënten
en formuleringen, gecombineerd met de innovatieve R & D‐ontwikkelingen en technologische partnerschappen
van Arysta, zullen complete en concurrerende oplossingen opleveren voor onze klanten.
De focus op innovatie en de aanzienlijk verbeterde markttoegang zullen mogelijkheden creëren om de
commerciële en technische alliantie met partners zoals u te versterken. UPL zal complete oplossingen voor een
aantal akkerbouwgewassen kunnen aanbieden alsmede oplossingen voor specialistische gewassen bestaande uit
gewasbeschermingsmiddelen, BioSolutions en zaden.
Tijdens en na deze overnameperiode kunnen klanten en partners van UPL rekenen op dezelfde service en
aandacht die ze gewend zijn te ontvangen.
In de periode tussen deze aankondiging en de afronding van de transactie zullen beide bedrijven onafhankelijk van
elkaar in de markt actief blijven en zullen de bestaande procedures voor het zakendoen met Arysta en UPL niet
veranderen. We zullen u tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de toekomst.
Ten slotte, namens het gehele team van UPL Benelux, kijken wij er naar uit om samen met onze relaties, de oude
vertrouwde, samenwerking tijdens dit opwindende nieuwe hoofdstuk voort te blijven zetten.
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