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Inzake: Lavide Holding N.V.

Recalcico vraagt om terugdraaien converteerbare obligatielening Value8 aan Lavide Holding
Recalcico wil einde aan ‘koehandel’ Lavide Holding N.V. en grootaandeelhouder

RECALCICO BEZORGD OM GOVERNANCE STRUCTUR BIJ LAVIDE HOLDING (v/h Qurius)
‘Met de publicatie van de halfjaarcijfers Qurius is de laatste mist rondom de converteerbare obligatielening, die Qurius in
maart van dit jaar uitgaf aan haar grootaandeelhouder Value8 opgetrokken en het heeft er alle schijn van dat het
voormalige bestuur een vreemd spelletje heeft gespeeld ’ aldus Frans Faas, van Recalcico Beheer B.V.
Na het afstoten van de operationele activiteiten eind vorig jaar had Qurius voor circa € 1 miljoen aandelen Prodware en
daar stonden € 400.000 aan schulden tegenover. Tegen elke financiële en bestuurlijke logica in werden niet alle aandelen
Prodware geleidelijk verkocht om de schulden en lopende kosten te betalen. Als ‘afscheidscadeau’ gaf voormalig
bestuurder van Wolfwinkel (inmiddels CFO van Tie) aan Value8 het recht om in ruil voor een renteloze lening van €
150.000, aandelen te verwerven in de onderneming. De feitelijke conversieprijs kent een forse discount tegenover de
toenmalige en huidige beurskoers.
De kapitaalinjectie, die volkomen onnodig was, stelt Value8 wel in staat haar belang op goedkope wijze uit te breiden van
22% naar 35% en daarmee als blokkerende minderheid te fungeren. Bovendien zorgt deze structuur er voor dat de door
Value8 aangedragen bestuurder (die ook door Value8 is geparachuteerd als CEO van het door haar gecontroleerde
Fornix) en het RvC-lid Hettinga (bestuurder van Value8) feitelijk niet onafhankelijk zijn maar tegelijkertijd wel de
bescherming genieten van de grootaandeelhouder.
‘Deze governance structuur waarborgt op geen enkele wijze de belangen van de overige aandeelhouders en de
kunstmatige uitgifte van de converteerbare obligatie, met uitsluiting van de rechten van deze overige aandeelhouders, is
mogelijk nog maar een voorproefje van wat hen te wachten staat’, zo waarschuwt Faas.
In een brief die vandaag is gestuurd aan de CEO van Lavide Holding (zie bijlage) vraagt Recalcico de overbodige
converteerbare obligatielening in overleg met Value8 terug te draaien, bij toekomstige financieringsbehoefte de rechten
van minderheidsaandeelhouders te respecteren en op korte termijn met voorstellen te komen om daadwerkelijke
activiteiten in het bedrijf in te brengen.
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e-mail bericht
donderdag 31 oktober 2013

Inzake: Lavide Holding N.V.

Geachte mevrouw Pigeaud,
Naar aanleiding van onze recente e-mail correspondentie, die ik als herhaald en ingelast beschouw, bericht ik U als volgt.
De vandaag bekend gemaakte – overigens dramatisch slechte - halfjaarcijfers van Lavide Holding N.V. (v/h Qurius N.V.)
werpen in samenspraak met recente twitter-berichten van Peter Paul de Vries een nieuw licht op de inmiddels
veelbesproken converteerbare obligatielening die is uitgegeven aan de grootaandeelhouder Value8.
1. Uit de balansgegevens per 30/6/2013 maak ik op dat Lavide nog steeds over een groot aantal eenvoudig
liquideerbare activa bezit, die de uitgifte van een converteerbare obligatielening in maart 2013 overbodig maakte.
2. Uit de recente berichtgeving omtrent de converteerbare obligatielening maak ik op dat specifieke modaliteiten rondom
de lening eerst op of rond 27 juni zouden zijn vastgelegd.
Hoewel het verstreken van de lening formeel voorafgaande aan uw (interim)bestuursperiode heeft plaatsgevonden en U
zich terecht kunt beroepen op het feit dat U voor een voldongen feit stond, geldt dit niet voor de desbetreffende
modaliteiten. Als competent bestuurder die niet alleen zicht heeft op de financieringsbehoefte maar ook oog dient te
hebben voor andere kapitaalverschaffers dan de grootaandeelhouder, die tevens – feitelijk – uw broodheer is, zou van U
verwacht mogen worden dat U de op dit moment onnodige verwatering alsmede het uitsluiten van voorkeursrechten van
overige aandeelhouders had voorkomen.
Door dit na te laten, wekt U de schijn van partijdigheid, die natuurlijk ook niet verwonderlijks is, gegeven het feit dat U niet
alleen uw positie bij Lavide rechtstreeks te danken heeft aan de huidige grootaandeelhouder maar ook – door hen bent
voorgedragen en benoemd als CEO van het door Value8 gecontroleerde Fornix en – als ik website
www.wellervanwoerden.nl mag geloven – uw bedrijf ook investment management diensten verricht ten behoeve Value8.
Teneinde uw geloofwaardigheid niet nog verder te laten dalen, verzoek ik U derhalve:
A. Met Value8 te overleggen over het terugdraaien van de converteerbare obligatielening, die onnodig was en de
rechten van overige aandeelhouders aantastte.
B. Een open dialoog met alle aandeelhouders aan te gaan teneinde op een transparante manier invulling te geven
aan de toekomstige financieringsbehoefte
C. Het voorgaande te combineren met een duidelijk en inhoudelijk toekomstplan omtrent Lavide Holding.

Ik verneem graag van U.

Met vriendelijke groeten,
Frans Faas,
tel. 0492 763600
GSM: 06 23122456
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