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Recalcico: klacht tegen handelwijze Keytrade bij FSMA en Nationale Bank België
Dochter Credit Agricole en private equity partij werken samen in dubieus plan

Bencis tracht ‘stille onteigening’ Xeikon-aandeelhouders te forceren in uitkoopprocedure
Recalcico Beheer B.V. (Recalcico) heeft bij de Nationale Bank van België en de Belgische beurstoezichthouder
FSMA, klachten ingediend tegen de handelwijze van Keytrade, die in het geniep aandelen Xeikon van hun
klanten willen overdragen voor een prijs van € 5,85.
Dit blijkt uit een e-mail van Keytrade aan haar klanten (zie bijlage) waarin zij rept van een overeenkomst met
Bencis, die erin voorziet dat Keytrade ongevraagd de Xeikon-aandelen van haar klanten aan Bencis verkoopt,
tenzij de klanten voor 17 september 20134 aangeven daar bezwaar tegen te hebben.
De handelwijze van Keytrade is opmerkelijk, omdat de huidige houders van aandelen Xeikon bewust vier
gelegenheden voorbij hebben laten gaan om hun aandelen aan te melden. Daarmee hebben ze expliciet
aangeven de geboden prijs te laag te vinden. Het summum van machtsmisbruik vanuit Keytrade, ook
voorgelegd aan de beide toezichthouders, is de eenzijdige bepaling dat de aandelen zullen worden onteigend
zonder expliciete toestemming van de eigenaar.
Dit klemt te meer nu Bencis nota bene zelf een wettelijk uitkoopprocedure is gestart voor de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Recalcico heeft daarin namens zeven
aandeelhouders verweer gevoerd tegen de aangeboden prijs en gevraagd de waarde in geval van onteigening
aanmerkelijk hoger vast te stellen. De handelwijze van Bencis, waarbij zij tracht om hangende deze juridische
procedure een deel van de aandeelhouders – en ook nog eens ongemerkt - tegen een mogelijk (veel) te lage
prijs van hun aandelen te verlossen, is ongepast en getuigt van minachting van het Hof.
Recalcico heeft de beide toezichthouders gevraagd om handelend op te treden tegen de laakbare handelwijze
van Keytrade. Daarnaast houdt zij er rekening mee dat deze dochtermaatschappij van Credit Agricole, vanwege
de ontstane beroering, zelf op haar schreden terugtreedt, waarmee ook het opzetje van Bencis mislukt.
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