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Recalcico vraagt FSMA om onderzoek naar ‘spook-persberichten’
Recalcico wil openheid van Punch over ‘claw back’-regeling bij verkoop Xeikon-belang

Recalcico Beheer B.V. vraagt het bestuur van Punch International openheid van zaken te geven over het bestaan van een
zogenoemde ‘claw back’-regeling, in de overeenkomst die het sloot met Bencis/ GIMV bij de verkoop van haar belang in
Xeikon. Een dergelijke overeenkomst bevat meestal een bepaling, die erin voorziet dat de verkopende partij
gecompenseerd wordt indien de koper voor de overige aandelen een hogere prijs betaalt.
Punch International, dat op de transparantie-ladder flirt met de onderste treden, weigert in te gaan op vragen over het al
dan niet bestaan van een dergelijke overeenkomst en onthoudt daarmee niet alleen haar eigen aandeelhouders maar ook
Xeikon-aandeelhouders cruciale informatie.
‘Nu Punch International haar eigen aandelen actief inkoopt op de markt (tegen een prijs van maximaal € 7,01) is
het natuurlijk onbestaanbaar dat de vennootschap zou weten dat er mogelijk nog iets extra’s in het vat zit en deze
informatie niet deelt met onwetende verkopers. Die stelling gaat ook op voor aandeelhouders Xeikon, die zijn
ingegaan op het inkoopbod van het bedrijf zelf (€ 5,85) waarbij Xeikon aangaf dat dit dezelfde prijs is die Punch
voor haar aandelen ontvangt. Het bestaan van een eventuele ‘claw back’-bepaling maakt die bewering mogelijk
misleidend. Bij een uiteindelijk hoger bod op de aandelen Xeikon, leiden deze beleggers schade terwijl Punch haar
zwijgzaamheid beloond ziet’, aldus Frans Faas, directeur van Recalcico Beheer B.V.

Voorts heeft Recalcico de FSMA verzocht te onderzoeken hoe het mogelijk is dat afgelopen vrijdag Punch International
kort na elkaar twee verschillende trading updates heeft uitgebracht, die wezenlijk verschillende vooruitzichten vermeldden
(zie bijlage). In het eerste persbericht werd nog gerept van een ‘volgend initiatief voor de nuttige aanwending van …
vrijgekomen middelen’, hetgeen zonder nadere toelichting in het daarop volgende (vervangende) persbericht was
verdwenen.
‘Dat het bij Punch moeilijk is om informatie binnenskamers te houden, blijkt wel uit het feit dat de handel dit jaar
op verzoek van de toezichthouder al twee keer is stilgelegd. Het is dan ook de taak van de FSMA er op toe te zien
dat informatie over toekomstplannen gelijktijdig wordt verspreid onder alle betrokkenen en het heeft er nu
opnieuw weer alle schijn van dat er partijen zijn die meer weten dan anderen’, zegt Frans Faas, directeur van
Recalcico Beheer B.V.
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