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‘Kans op hoger bod Xeikon groeit door gebrek aan zelfbeheersing van Punch’  
 
RECALCICO BEHEER B.V. VERWELKOMT BOD VAN PUNCH INTERNATIONAL OP ACCENTIS 
 
Recalcico Beheer B.V., ziet in het vrijdag aangekondigde voornemen van Punch International om een bod uit te 
brengen op de nog niet door haar gehouden aandelen in het vastgoedbedrijf Accentis een bewijs voor haar 
eerdere stellingen dat Xeikon N.V. haar belang in Accentis nog geen twee maanden geleden veel te goedkoop 
van de hand heeft gedaan. 
 
Punch International, dat via een omstreden transactie het 44% van Xeikon in Accentis overnam voor € 0,01 per 
aandeel, meldde eind vorige week dat het nu de overige aandelen met een premie van 25% van de beurs wil 
halen. Hoewel dit bod, gelet op de kloof met de intrinsieke waarde en de verbeterde vooruitzichten weinig kans 
zal maken, en ongetwijfeld verder verhoogd zal moeten worden, blijkt haarfijn dat de toenmalige bestuurders 
van Xeikon, hun oren hebben laten hangen naar de toenmalige grootaandeelhouder (Punch International) en 
niet het belang van de vennootschap en alle daarmee verbonden partijen hebben gediend. Het voorgenomen 
bod op Accentis door Punch indiceert bovendien dat er geen twijfel is over de volwaardigheid van de vordering, 
die Xeikon had op Accentis (ca. € 26 miljoen) maar die zij in dezelfde transactie met een korting van 85% heeft 
doorgeschoven naar haar voormalige grootaandeelhouder. 
 
Uit het optreden van de bestuurders Frank Deschuytere (CEO) en Kees Vlasblom (CEO), die na de 
machtsovername door Bencis en GIMV bij Xeikon, inmiddels overigens het veld hebben geruimd, valt op te 
maken dat zij niet het vennootschappelijk belang hebben gediend en daarbij met name de 
minderheidsaandeelhouders benadeelden. Dat blijkt ook zonneklaar uit het in samenhang met de Bencis/Gimv-
transactie opgezette inkoopprogramma van eigen aandelen door Xeikon tegen een prijs van € 5,85. Hoewel de 
poging om de gehele ‘free float’  in te kopen (en daarmee Bencis/GIMV versneld op de troon te plaatsen) 
jammerlijk mislukte, gaat het niet aan dat bestuurders zich op deze wijze voor het karretje van de nieuwe 
grootaandeelhouders hebben laten spannen. De nieuwe ontwikkelingen vergroten de kans op een succesvol 
hoger beroep dat Recalcico Beheer B.V. heeft ingesteld met het doel de gewraakte transactie tussen Xeikon en 
Punch inzake Accentis terug te draaien (danwel de schade te vergoeden). Voorts wordt dit meegenomen in het 
onderzoek naar de mogelijkheid om de bestuurders en commissarissen van Xeikon aan te spreken op het 
gevoerde beleid (via een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam). 
 
‘De aankondiging van Punch International, dat zij het resterende belang in Accentis wil opkopen, komt 
eerder dan verwacht,  maar is natuurlijk vooral goed nieuws voor Xeikon-aandeelhouders, die niet zijn 
ingegaan op het inkoopprogramma van het bedrijf zelf. Met deze nieuwe informatie en een beetje 
geduld, ligt een hoger bod op Xeikon in het verschiet. Dat kan langs twee wegen: Bencis/Gimv kunnen 
besluiten het bod vrijwillig te verhogen of aandeelhouders kunnen – bij een uitrookprocedure – de 
geboden prijs aanvechten’ aldus Frans Faas, directeur van Recalcico Beheer B.V.                          
              


