
Persbericht Recalcico 

 

 

 

 
Nadere  informatie: 
 
Frans Faas,  
Tel   : 0492 763600  
GSM: 06 23122456 
 
 

Recalcico Beheer B.V. 
Postbus 70 

NL-5427 ZH  Boekel 
Tel: 0492 763600 

e-mail: info@recalcico.nl 
web: www.recalcico.nl 

twitter: @recalcico 
Copyright © Recalcico 2013 

Persbericht 

woensdag  18 december 2013 

‘Hoger bod op Xeikon mogelijk pas in tweede kwartaal 2014, door verzwegen clausule in koopovereenkomst’ 
 
Recalcico: Xeikon moet aandelen terugleveren aan dwalende aandeelhouders, desnoods via aanwijzing AFM   
 
‘XEIKON MISLEIDDE EIGEN AANDEELHOUDERS BIJ INKOOPPROGRAMMA’  
 
Aandeelhouders Xeikon, die een hoger bod willen op hun aandelen, zullen nog  minimaal drie maanden geduld 
moeten hebben. Dit valt op te maken uit de koopovereenkomst tussen Bencis/Gimv, die het bedrijf in zijn 
geheel willen overnemen en Punch International, de voormalige grootaandeelhouder van Xeikon, dat zijn 
pakket aan de twee investeringsmaatschappijen ogenschijnlijk overdroeg voor € 5,85 per aandeel. Die prijs is 
echter niet definitief.  
 
In het geval dat Bencis c.s. namelijk binnen drie maanden na het sluiten van de deal met Punch een hoger bod 
op de aandelen uitbrengt, dient Bencis c.s. deze herziene prijs namelijk alsnog ook aan Punch te betalen. Komt 
dit hogere bod er tussen drie en zes maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan hoeft slechts 50% van 
het verschil te worden vergoed. Het ligt dus voor de hand dat Bencis c.s. zullen wachten tot na 18 maart 2014 
met het verhogen van het bod, omdat dan geen additionele compensatie verschuldigd is aan Punch. 
 
Het verzwijgen van deze belangrijke clausule in de koopovereenkomst heeft Xeikon beleggers, die zijn ingegaan 
op het inkoopvoorstel van Xeikon zelf (nu twee maanden geleden) mogelijk op het verkeerde been gezet. De 
vennootschap heeft haar aandeelhouders voorgehouden dat ze dezelfde prijs ontvangen als Punch maar dat 
blijkt nu pure misleiding. Recalcico beheer b.v. heeft verscheidene malen haar verwondering uitgesproken over 
deze, door Xeikon zelf gecreëerde (zinloze) voorloper op het verplichte bod van Bencis/Gimv. Zij heeft de 
vennootschap gevraagd om aandeelhouders die zich bekocht voelen door dit gebrek aan transparantie de 
mogelijkheid te geven de stukken terug te kopen. De vennootschap heeft de deadline daartoe echter laten 
verstrijken en het lijkt nu aan de AFM om dit stukje marktmisleiding met harde hand te corrigeren.   
 
Recalcico is verbijsterd dat de RvC van Xeikon, die door haar samenstelling met drie van de vier leden als 
Bencis-adepten, het predicaat ‘niet onafhankelijk’, met verve draagt, zich ertoe heeft verlaagd – vanuit het 
eigen belang – haar aandeelhouders deze cruciale informatie te onthouden. Recalcico neemt het voortouw bij 
juridische acties om misleide aandeelhouders de gelegenheid te geven hun stukken terug te krijgen. Voorts wil 
zij veranderingen in de besturingsstructuur van Xeikon om de belangen van minderheidsaandeelhouders in de 
toekomst beter te borgen. Ook coördineert zij de actie om een overnameprijs te bewerkstelligen die meer 
recht doe aan het economische potentieel van het bedrijf dat, zelfs volgens de door de vennootschap gekochte 
fairness opinion van Petercam, ruim boven de € 7 kan uitkomen.  


