Persbericht Recalcico

Persbericht
vrijdag 10 september 2013
persbericht Recalcico inzake Xeikon N.V.

Recalcico dient klacht in bij Deken Orde van Advocaten tegen Mijke Damste (Loyens Loeff)
Recalcico wijkt niet voor ‘intimidatie’ Xeikon
RECALCICO HANDHAAFT KORT GEDING IN AFWACHTING VAN NADERE INFORMATIE OVER BENADELING
MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS
Recalcico Beheer B.V. (‘Recalcico’) maakt bekend dat zij een bericht heeft ontvangen van Xeikon N.V. waarin zij wordt
gesommeerd het aangespannen kort geding (dat morgen om 14.00 uur dient bij de Rechtbank te Middelburg) voor 17.00
uur vanmiddag in te trekken op straffe van disproportionele rechtsmaatregelen [zie bijlage].
Recalcico zal aan dit verzoek geen gehoor geven om de navolgende redenen.
Xeikon heeft de benadeling van haar minderheidsaandeelhouders, die voortvloeit uit de overdracht van een volwaardige
lening aan haar grootaandeelhouder (Punch), met wie zij ook bestuurlijk is verweven, tegen circa 20% van de nominale
waarde, nog steeds niet teruggedraaid. Recalcico, minderheidsaandeelhouder van Xeikon, heeft derhalve een zelfstandig
en gerechtvaardigd belang om de rechtmatigheid van deze beoogde transactie, die niet ‘at arm’s length’ plaatsvindt, door
de onafhankelijke rechter te laten toetsen. Bovendien is het recht op procederen een fundamenteel grondrecht dat slechts
in uitzonderingsgevallen kan worden gemitigeerd.
‘Het is ongekend dat een beursgenoteerde vennootschap zich anno 2013 van deze methoden bedient om haar
minderheidsaandeelhouders te schofferen’ aldus Frans Faas, directeur van Recalcico, ‘maar helemaal
onbegrijpelijk is het dat een advocaat (Mijke Damste, Loyens Loeff) zich hiervoor leent. In afwachting van het
intrekken van de gewraakte transactie zullen wij ons dan ook met gepaste rechtsmiddelen blijven inzetten voor de
belangen van minderheidsaandeelhouders. Bovendien zullen wij de handelwijze van de advocaat ter toetsing
voorlegen aan de Deken’.
Einde bericht.
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e-mail bericht
donderdag 31 oktober 2013

Van: Mijke Sinninghe Damsté [mailto:mijke.sinninghe.damste@loyensloeff.com]
Verzonden: Tuesday, September 10, 2013 01:05 PM
Aan: Boris Kraaipoel
Cc: Hendrik van Druten <hendrik.van.druten@loyensloeff.com>
Onderwerp: Xeikon/Recalcico
Geachte confrère,
Ik verwijs naar het persbericht van Xeikon N.V. (Xeikon) van gisterochtend waarin Xeikon meedeelt dat zij:
“sowieso uiterlijk op woensdag 11 september 2013 haar finale standpunt [zal] publiceren over de Transactie en de in de
meergenoemde overeenkomst tussen Bencis en Punch opgenomen opschortende voorwaarden. Xeikon verwacht dat de
betrokken aandeelhouder na kennisneming van deze standpuntbepaling geen aanleiding tot handhaving van diens
vordering zal hebben.”
Xeikon zal derhalve morgen nadere informatie over haar standpunt ten aanzien van de Transactie publiceren. Hiermee
komt de door Recalcico Beheer B.V. (Recalcico) gestelde grondslag aan haar vordering – vermeende gebrekkige
informatie over de Transactie – te vervallen. Recalcico heeft dan ook geen belang bij het doorzetten van haar kort geding
vordering. Doorzetting is onder deze omstandigheden jegens Xeikon onrechtmatig, onder meer aangezien:
-

Met doorgang van de Transactie zeer aanzienlijke belangen zijn gemoeid waartegen het belang van Recalcico niet
opweegt;

-

de vordering van Recalcico feitelijk strekt tot blokkering van onderdelen van de Transactie en daarmee van de
Transactie als geheel;

-

terwijl Recalcico in dit kader geen belang (meer) heeft.

Xeikon sommeert Recalcico dan ook om het kort geding op of voor 17.00 vandaag in te trekken.
Voor zover Recalcico niet aan deze sommatie voldoet, geldt het volgende. Indien het doorzetten van het kort geding door
Recalcico tot schade leidt bij Xeikon zal deze schade substantieel zijn (nota bene: ook indien de vordering van Recalcico in
kort geding wordt afgewezen, kan het enkel voeren van het kort geding tot schade leiden). Xeikon houdt Recalcico
aansprakelijk voor deze schade. Xeikon en zal in dat kader niet schromen nadere stappen te nemen tegen Recalcico die
dienen tot het verhalen van deze schade waaronder stappen tot bewaring van haar verhaalsrechten via (conservatoire)
beslagen.
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