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‘Recalcico verzoekt Euronext beslissing beëindiging beursnotering Xeikon aan te houden’  
 
RECALCICO BEHEER B.V. VERLEGT FOCUS NAAR WANBELEID EN WINSTMANIPULATIE XEIKON 
 
Naar aanleiding van het persbericht waarin XBC B.V. claimt meer dan 95% van de aandelen Xeikon in handen 
te hebben en in gesprek te gaan met Euronext over beëindiging van de notering, heeft Recalcico Beheer B.V. 
(Recalcico) de beursorganisatie verzocht een beslissing daaromtrent uit te stellen totdat duidelijkheid is 
verkregen over een lopend dispuut. Recalcico heeft, in opdracht van een aandeelhouder die zij 
vertegenwoordigt, de vennootschap verzocht 100.000 aandelen terug te leveren, die zijn aangemeld onder het 
inkoopprogramma van de vennootschap zelf. De betrokkene meent te zijn misleid, nu achteraf duidelijk is 
geworden dat de fairness opinion van Petercam is gebaseerd op onjuiste informatie, de jaarrekeningen over de 
afgelopen jaren stelselmatig zijn gemanipuleerd (waarbij winst en vermogen kunstmatig zijn gedrukt) en 
relevante informatie aan aandeelhouders uit de koopovereenkomst tussen XBC en Punch International is 
verzwegen. Recalcico acht het van belang dat Euronext de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt bij haar 
beslissing en de uitkomst van dit conflict afwacht. Teruglevering van de desbetreffende aandelen, zoals 
Recalcico vordert, zou overigens betekenen dat de 95% grens niet is gehaald. 
 
Recalcico zal zich daarnaast concentreren op het zelfstandig, danwel samen met anderen, voeren van een 
wanbeleid-procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Daarin zal zij onder meer 
de incestueuze besturingsstructuur, de transacties met gelieerde partijen, het dividendbeleid en de 
jaarrekeningmanipulatie bij Xeikon aan de orde stellen. Eerder maakte Recalcico al zelfstandig een procedure 
aanhangig tegen de accountant die de jaarrekening 2012  van Xeikon voorzag van een goedkeurende 
verklaring, door bij de Accountantskamer te Zwolle een klaagschrift in te dienen. Recalcico beoogt hiermee de 
oplegging van een tuchtmaatregel tegen de betrokkene af te dwingen en bezint zich op het vermeerderen van 
de desbetreffende klacht, nu onderzoek naar jaarrekeningen van Xeikon uit voorgaande jaren een spoor van 
systematische winst- en vermogensflattering oplevert.             
 
‘Indien het verzoek om uitstel wordt gehonoreerd, zien wij goede mogelijkheden om de beursnotering te 
behouden. Minderheidsaandeelhouders Xeikon zijn dan in de gelegenheid volledig te profiteren van het 
opwaarts potentieel van dit bedrijf, nu het verlost is van haar grootaandeelhouder Punch International, 
die systematisch haar eigen belang liet prevaleren. Mocht het alsnog tot een uitrookprocedure komen, 
dan zullen wij gemotiveerd verzet voeren tegen de geboden prijs. Deze is namelijk gebaseerd op 
onjuiste en onvolledige informatie, zodat een aanzienlijk hogere prijs tot de reële mogelijkheden 
behoort’ aldus Frans Faas, directeur van Recalcico Beheer B.V.                          
              


