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persbericht Recalcico inzake Xeikon N.V.

Recalcico klaagt opnieuw bij toezichthouders; houdt alle juridische opties open.
‘Belgische voorheffing vakkundig verzwegen. Inkoopprogramma een farce en misleidend’

XEIKON OPNIEUW IN DE FOUT BIJ INFORMATIEVOORZIENING AAN AANDEELHOUDERS
Belgische aandeelhouders, die ingaan op het voorstel van Xeikon om hun aandelen uiterlijk 11 oktober tegen € 5.85 in te
leveren bij de vennootschap, zullen na verloop van tijd bedrogen uitkomen. Het verschil tussen de opbrengst en de
nominale waarde (€ 4) is namelijk in België belast met een roerende voorheffing van 25%. Dit blijkt ook onder meer uit een
notitie van brokers aan hun klanten waarop Recalcico Beheer B.V. de hand wist te leggen
Recalcico stelt vast dat in de documentatie rondom het inkoopprogramma van Xeikon zelf deze essentiële informatie
ontbreekt en heeft de toezichthouders (FSMA en AFM) hiervan op de hoogte gebracht met het verzoek passende
maatregelen te nemen.
Recalcico geeft beleggers, die hun aandelen desondanks kwijt willen, in overweging het verplichte bod dat in de loop van
dit jaar zal worden gelanceerd, af te wachten om zo de heffing (van circa € 0,50 per aandeel, ofwel bijna 10% van de totale
opbrengst) te voorkomen.
Eerder uitte Recalcico ook al kritiek op de overdracht van het belang in Accentis aan grootaandeelhouder Punch
(waaronder een volwaardige lening, die tegen 20% van de nominale waarde werd overgedaan) en hield zij het bestuur
aansprakelijk voor alle handelingen die niet een legitiem vennootschappelijk doel, maar slechts de belangen van de bieder
diende.
‘Het verzwijgen van deze - voor de beslissing om je aandelen aan te bieden - cruciale informatie is opnieuw
kenmerkend voor de wijze waarop Xeikon haar (Belgische) aandeelhouders op het verkeerde been tracht te zetten.
Ook zegt het iets over de onzorgvuldigheid en haast waarmee de doelvennootschap zich tracht uit te leveren aan
de bieders (Bencis/GIMV) waarbij zij de belangen van minderheidsaandeelhouders opnieuw schoffeert’ zo stelt
Frans Faas namens Recalcico. ‘Nu de verontwaardiging over de handelwijze van het Xeikon-bestuur begint te
groeien en haar ware bedoelingen steeds meer aan het licht komen, zullen wij niet schromen alle juridische
mogelijkheden te exploiteren om dit naar wanbeleid riekende gedrag aan de kaak te stellen’, zo besluit hij.
Einde bericht.
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Van: BinckBank <inschrijvingen@binck.be>
Datum: 26 september 2013 16:22:38 CEST
Onderwerp: Xeikon lanceert een inkoopplan op eigen aandelen
Geachte klant
Via deze e-mail wensen wij u te informeren over het inkoopplan eigen aandelen (Tender Offer)van Xeikon op maximaal
8.205.844 stukken van de eigen aandelen.
In België zal er op een deel van het bedrag roerende voorheffing ingehouden worden als en indien de aandelen door de
klant aangemeld worden voor het inkoopplan.
Details van het bod:
Overnemer
Overnamedoel
Biedprijs per aandeel
Deadline

Xeikon
inkoop eigen aandelen
EUR 5.85
9/10/2013 12:00u

BELANGRIJK:
U dient er rekening me te houden dat er een taks zal geheven worden ten bedrage van 25% in België op het verschil
tussen de koers van het inkoopplan (EUR 5.85) en de waarde van het kapitaal in de koers van het aandeel (door het
bedrijf geschat op +/- EUR 4).
Gelijktijdig aan dit Tender Offer Van Xeikon op de eigen aandelen meldt Punch International dat de
de overname van het meerderheidsbelang van Punch International nv in Xeikon nv door het investeringsfonds Bencis
Capital Partners Belgium is afgerond.
Omdat Bencis nu het belang van 65,7% in Xeikon heeft overgenomen voor EUR5,85 per aandeel, zal de
investeringsmaatschappij conform de Nederlandse wetgeving ook een verplicht openbaar bod uitbrengen op de resterende
vrij verhandelbare aandelen in Xeikon. (tenzij alle vrij verhandelbare aandelen Van Xeikon worden aanboden op het
huidige Tender Offer).
De data aangaande de opening van het verplichte overnamebod zijn momenteel niet gekend. Het eventuele overnamebod
zal gebeuren aan de dezelfde prijs – met name EUR 5.85 per aandeel- als het huidige inkoopplan van eigen aandelen
door Xeikon. Bij een eventueel overnamebod is er geen roerende voorheffing verschuldigd op de overnameprijs.
De notering van Xeikon blijft voorlopig behouden op de beurs.
In de bijlage van deze mail kan U een document terugvinden met bijkomende informatie omtrent dit Tender Offer en het
persbericht van de afronding van het meerderheidsbelang door Bencis Capital Partners Belgium.
Hoe kan u ingaan op het inkoopplan (Tender Offer Xeikon)?
U kunt ingaan op het bod door (A of B):
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26 september 2013
(A) een e-mail te sturen naar inschrijvingen@binck.be
(1) Vermeld uw rekeningnummer en uw naam
(2) Vermeld het aantal aandelen Xeikon dat u wenst aan te bieden voor het innkoopplan
(B) telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice en Orderdesk op 03 303 31 11.
BELANGRIJK : Indien U wenst in te gaan op het inkoopplan dient U te verifiëren of U nog een lopend verkooporder heeft
in Xeikon. Lopende verkooporders dienen voor inschrijving geannuleerd te worden. Dit om de correcte verwerking van uw
inschrijving te garanderen.
Van zodra uw aanmelding is geregistreerd ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail dient als bewijs van
uw aanmelding. Indien u na uw initiële aanmelding nog aandelen Xeikon aanschaft, worden deze aandelen niet
automatisch door BinckBank voor het bod aangemeld. Eventuele wijzigingen in het aantal aan te melden aandelen dient u
voor het verstrijken van deadline aan ons kenbaar te maken.
Resultaat van het inkoopplan
De verwachte betaalbaarstelling is voorzien omstreeks 18/10/2013.
Restricties
Deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten. Voor vragen kunt u de Klantenservice bellen op 03 303 31 11.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Deze is telefonisch bereikbaar op werkdagen van
08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 03 303 31 11. U kunt ook een email sturen naar klantenservice@binck.be
Met vriendelijke groeten,
David Naulaerts
BinckBank
De Keyserlei 58
2018 Antwerpen
T +32 (0)3 303 31 11
F +32 (0)3 234 04 14
E klantenservice@binck.be
I www.binck.be
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