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Recalcico onderzoekt legitimiteit overnamebod Bencis/GIMV
Recalcico: adequate compensatie voor verkwanselen Accentis-belang aan Punch

RECALCICO TEKENT HOGER BEROEP AAN TEGEN VONNIS IN XEIKON ZAAK

Recalcico Beheer B.V. (Recalcico) maakt bekend dat het hoger beroep instelt tegen het afwijzende vonnis van de
Middelburgse voorzieningenrechter in de zaak die zij had aangespannen tegen Xeikon N.V. (Xeikon). De rechtbank
bepaalde op 16 september 2013 dat Xeikon een lening aan Accentis ter waarde van circa € 22 miljoen, die tot dan als
volwaardig in de boeken was opgenomen, met een korting van 85% mocht overdragen aan haar
meerderheidsaandeelhouder Punch International N.V. (Punch)
Recalcico is van mening dat de complexiteit van de zaak een zorgvuldiger behandeling verdient dan de spoedprocedure
toelaat en wil derhalve dat het initiële oordeel nog eens tegen het licht wordt gehouden. Zij is van mening dat de
voorzieningenrechter mogelijk op het verkeerde been is gezet door aantoonbaar onjuiste informatie van – de advocaten
van - de wederpartij en daardoor een andere belangenafweging gemaakt zou hebben indien hij adequaat van gegevens
was voorzien.
Bovendien blijkt uit de handelwijze van het Xeikon-bestuur in de periode na het vonnis dat zij haar fiduciaire taak tegenover
de (minderheids)aandeelhouders niet adequaat uitvoert en zich – kennelijk uit welbegrepen eigenbelang – laat leiden door
de wensen van haar (inmiddels ex-) grootaandeelhouder Punch en de potentiële overnemende partijen (Bencis/GIMV). Dit
naar wanbeleid riekende gedrag leidt ertoe dat Recalcico ook het draagvlak voor andere juridische acties verkent.
‘ Xeikon is door haar grootaandeelhouder Punch jarenlang als melkkoe gebruikt. Als apotheose geeft Xeikon nu ook nog
het belang in Accentis weg aan haar voormalige grootaandeelhouder van wie ze dit notabene zelf enkele jaren geleden
opgedrongen kreeg. Xeikon aandeelhouders worden hierdoor opnieuw enkele tientallen miljoenen lichter gemaakt. Het is
onbestaanbaar dat in de Nederlandse governance-verhoudingen een dergelijke transactie stand houdt en wij stellen alles
in het werk om daarvoor adequaat gecompenseerd te worden. Het leeghalen van Xeikon, door haar grootaandeelhouder
Punch, heeft ook negatieve gevolgen voor de overnameprijs waartegen Bencis het bedrijf binnenkort van de beurs wil
halen. Na het verschijnen van het biedingsbericht zullen wij dan ook deze transactie kritisch tegen het licht houden en waar
mogelijk in het geweer komen’, aldus Frans Faas, bestuurder van Recalcico.
Einde bericht

Noot voor de redactie:
Punch was tot voor kort meerderheidsaandeelhouder (66%) in Xeikon en verkocht in 2009 de lening aan Accentis (ca. € 29
miljoen), die dus nu voor 15% van de waarde (€ 4,5 miljoen) wordt teruggekocht.
Bovendien verkocht Punch in datzelfde jaar haar aandelenbelang in Accentis aan Xeikon voor circa € 0,17 p.a. en koopt dit
nu voor € 0,01 terug (een discount van bijna 95%).
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