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Persbericht
ITT rondt overname Rheinhütte Pumpen Group af
Strategische overname vergroot ITT’s portefeuille van
hoogwaardige industriële pomptechnologieën
WHITE PLAINS, N.Y., 2 mei 2019 – ITT Inc. (NYSE: ITT) heeft aangekondigd dat het de
overname heeft afgerond van Rheinhütte Pumpen Group, een toonaangevende producent van
axiale en centrifugaalpompen, waarvan ook Glynwed Benelux B.V. deel uitmaakt.
Het bedrijf werd gekocht van Aliaxis Group S.A.
De overname sluit aan bij ITT’s op doelmarkten gerichte groeistrategieën waarbij naast haar
segment van Industriële Processen (IP) het bedrijf een portefeuille van pomptechnologieën
specifiek voor corrosieve, abrasieve en hoge temperatuuromgevingen erbij krijgt. Door de
uitgebreide pomptechniek, fabricage, test- en marktcapaciteiten wordt met de overname IP's
positie in Europa nog verder versterkt.
Met haar 160-jarige geschiedenis is Rheinhütte toonaangevend leider op het gebied van
hoogwaardige pomptechnologie voor agressieve media. Rheinhütte's technologieën dragen bij
tot speciale toepassingen in processen in de chemie, mijnbouw, herwinbare energie en
raffinaderijen en bieden oplossingen voor de productie van o.a. zwavelzuur, vloeibare zwavel,
kunstmest en chloor-alkali-elektrolyse.
“We zijn erg blij dat deze twee bedrijven met een zo’n grote ervaring in industriële
procestoepassingen nu samenkomen,” aldus Luca Savi, CEO en president van ITT. “We willen
met deze overname betere oplossingen aan onze klanten bieden en Rheinhütte Pumpen
nieuwe kansen geven om hun mogelijkheden en wereldwijde aanwezigheid te vergroten.”
“IP verbindt zich ertoe om onze klanten hoogwaardige kwaliteit te leveren,” zei George Hana,
president van ITT IP. De samenwerking van onze beide teams maakt ons heel enthousiast en
we verwachten dan ook dat we de gedeelde overtuiging en capaciteiten zullen benutten om
onze aanwezigheid in de pompsector wereldwijd uit te breiden en innovatieve producten op de
markt te brengen voor onze klanten en partners.”

Rheinhütte is gevestigd in Wiesbaden, Duitsland en heeft 430 medewerkers in dienst op drie
productielocaties. De omzet voor het volledige jaar 2018 was ongeveer €61,5 miljoen.
Naar verwachting zal gedurende het hele jaar na de sluiting van de overeenkomst de transactie
een positieve invloed zal hebben op het directe resultaat per aandeel. Het bedrag van
ongeveer €81 miljoen zal worden gefinancierd door de contanten van het bedrijf en het
Europese commercial paper-programma en is onderhevig aan de gebruikelijke aanpassingen
van werkkapitaal.

Over ITT
ITT is een gediversifieerde toonaangevende fabrikant van uiterst technische cruciale
onderdelen en maatoplossingen op het gebied van energie, transport en industrie.
Voortbouwend op haar erfgoed van innovatie werkt ITT samen met haar klanten aan het
leveren van duurzame oplossingen in belangrijke industrieën die een moderne levenswijze
ondersteunen. ITT heeft haar hoofdkantoor in White Plains, N.Y. en heeft medewerkers in ruim
35 landen waarvandaan het aan 125 mondiale markten verkoopt. In 2018 genereerde het bedrijf
inkomsten voor een bedrag van $2,7 miljard Meer informatie over ITT is te zien op www.itt.com.

Safe Harbor verklaring
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de safe harbor bepalingen
van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte
verklaringen betreffen geen historische gegevens, maar zijn vooral gebaseerd op de huidige
verwachtingen, beoordelingen, veronderstellingen en vooruitzichten van ons bedrijf en
financiële resultaten in de toekomst en de industrie waarin wij actief zijn, en andere
wetgevende, regelgevende en economische ontwikkelingen. Deze toekomstgerichte
verklaringen omvatten maar zijn niet beperkt tot toekomstige plannen en andere verklaringen
die de bedrijfsstrategie, verwachtingen, doelen, plannen, bedoelingen of doelstellingen van het
bedrijf beschrijven, en de bespreking van toekomstige bedrijfs- of financiële resultaten.
We gebruiken woorden zoals “anticiperen,” “inschatten,” “verwachten,” “projecteren,” “neigen,”
“plannen,” “geloven,” “doelen,” “toekomst,” “kunnen,” “zullen,” “zouden kunnen,” “zouden,”
“potentieel,” “voortzetten,” “sturing” en andere gelijkaardige uitdrukkingen die op
toekomstgerichte uitspraken wijzen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onzeker en tot op
zekere hoogte onvoorspelbaar en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en
andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk

verschillen van de hierin uitgedrukte of impliciete resultaten, of die redelijkerwijze kunnen
worden afgeleid uit deze toekomstgerichte verklaringen.
Voor zoverre wij in toekomstgerichte verklaringen een verwachting of veronderstelling
uitdrukken ten aanzien van toekomstige resultaten of gebeurtenissen, dan zijn deze
verwachtingen of overtuigingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen van ons
management, die in goeder trouw gedaan zijn en redelijk geacht werden op dat moment. Wij
kunnen echter niet garanderen dat de verwachting of veronderstelling wezenlijk gebeuren of dat
de geanticipeerde resultaten bewerkstelligd of uitgevoerd zullen worden. Meer informatie over
factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk
verschillen van de vooruitzichten wordt beschreven in het hoofdstuk Risicofactoren van het
jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en andere
documenten die het bedrijf van tijd tot tijd indient bij de Securities and Exchange Commission.
De toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht worden besproken gelden slechts vanaf
de datum van publicatie van dit persbericht. Wij verplichten ons niet toekomstgerichte
verklaringen bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins.
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