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Bencis en Gimv laten in vroeg stadium reeds hun tanden (en ware intenties) zien
RECALCICO: CFO ONVERMINDERD AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE GEVOERDE BELEID
REALCICO WIL OPHELDERING OVER PLOTSELINGE VERTREK VAN KEES VLASBLOM
Recalcico Beheer b.v. (Recalcico) wil van Xeikon opheldering over het plotselinge, onmiddellijke en
onverwachte vertrek van haar financieel directeur Kees Vlasblom, dat de vennootschap vandaag
middels een persbericht bekend maakte. De voor 8 november geplande buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders lijkt daarvoor het geëigende gremium.
Recalcico is verwikkeld in een juridische strijd met de vennootschap terzake een aantal vermeende
governance overtredingen en Kees Vlasblom, speelde hierin, vanwege zijn dubbelfunctie (als CFO
van Xeikon en CEO van meerderheidsaandeelhouder Punch) een prominente rol.
Zo verkwanselde hij niet alleen Xeikon’s belang in Accentis voor 15% van de waarde aan Punch
(schade circa 30 miljoen euro) maar hielp hij via een geforceerd aandeleninkoopprogramma, dat
geen enkel vennootschappelijk doel diende, Bencis en Gimv op een goedkope wijze in het zadel.
Recalcico diende recentelijk een groot aantal klachten in bij de AFM terzake mogelijke overtredingen
van governance bepalingen en handelen in strijd met de eigen statuten.
Recalcico ziet vanwege de recente gebeurtenissen haar kansen om langs juridische weg
genoegdoening te krijgen voor de opgelopen schade toenemen en zal ook de voorbereidingen voor
een procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam onverminderd
voortzetten.
‘Nadat eerder Xeikon’s CEO, Frank Deschuytere, slechts enkele maanden na zijn benoeming,
op bevel van de grootaandeelhouders moest vertrekken omdat hij zich niet kon verenigen met
het openbare bod van Bencis c.s., is het nu dus de beurt aan Kees Vlasblom. Gezien onze
verwijten ten aanzien van het mede door hem gevoerde beleid, betreuren wij zijn vertrek
uiteraard niet, maar is de handelwijze van de niet-onafhankelijke RvC op zijn minst
merkwaardig te noemen. Eerst gebruiken ze hem om een aantal voor de
minderheidsaandeelhouders onaantrekkelijke transacties te accorderen en vervolgens zetten
ze hem bij het oud vuil. Niet chique, maar wel kenmerkend voor de meedogenloze wijze waarop
partijen als Bencis en Gimv opereren. Minderheidsaandeelhouders weten dus nu wat ze te
wachten staat, maar wij zullen elk legaal middel inzetten om verdere schade te voorkomen’,
aldus Frans Faas
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