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HITT N.V.
Achtergrond
H.I.T.T. is een hoogwaardig technologisch bedrijf dat actief is op het gebied van
verkeersgeleidingssystemen. Het is een afsplitsing van de Hollandse Signaalgroep en sinds 1998
genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs.
Case-beschrijving
Nadat het bedrijf in 1998 voor 11 euro naar de beurs ging, kende het een voorspoedige groei. De
omzet en het resultaat verdubbelde beide nagenoeg. In oktober 2003 verraste het bedrijf haar
aandeelhouders met de mededeling dat zij van de beurs wenste te verdwijnen. Ondanks haar
succesvolle ontwikkeling bedroeg het bod minder dan de helft van de prijs waarvoor zij naar de
beurs is gegaan (i.c. 5 euro).
Onze rol
Wij werden door teleurgestelde aandeelhouders gevraagd te kijken naar de legitimiteit van de
bieding. Een korte studie leverde genoeg argumenten op om tegen het bod te ageren. Allereerst is
er sprake van een ongelijke behandeling van aandeelhouders omdat een van de aandeelhouders
(i.c. Todlin) wel mag blijven zitten - en profiteren van de toekomstige groei - terwijl die mogelijkheid
er voor andere partijen niet is. Daarnaast is het bod, gegeven de sterke financiële en strategische
positie van de onderneming, ondermaats. Wij geven beleggers dan ook in overweging het bod af te
wijzen en bundelen het verzet hiertegen.
Actuele situatie
Op 12 december 2003 hebben wij namens aandeelhouders, die gezamenlijk ruim 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, onze bezwaren tegen het bod uiteengezet. Ook andere
vergaderbezoekers hadden geen goed woord over de procedurele gang van zaken en de hoogte van
het bod. Op 22 december 2003 sluit de aanmeldingstermijn en het ligt in de verwachting dat de
vereiste 95% niet zal worden gehaald. De beursnotering blijft dan in tact en het bedrijf kan zich
concentreren op waardecreatie waarvan alle aandeelhouders profiteren.
Op 27 december 2003 maakte de bieder bekend dat slechts 70% van de aandelen was aangemeld,
dat zij niet voornemens was het bod te verhogen en dat de biedingstermijn zou worden verlengd tot
16 januari 2004. Gelet op de kracht van het verzet tegen het beëindigen van de beursgang lijkt het
onwaarschijnlijk dat de benodigde 95% alsnog zal worden gehaald. Een verlengd verblijf aan de
beurs ligt dan ook in het verschiet.
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