
Persbericht Recalcico 
 
 

 

 
 
 
 

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 
maandag 27 december 2015 

 
Recalcico: ‘Geen decharge voor Van Gessel, Graulich en van Voorde’. 
 
DURFKAPITALIST BECOKSTOOFDE OVERNAME SAMEN MET GROOTAANDEELHOUDER 
 
‘Bencis-commissarissen proberen eigen verantwoordelijkheid te ontlopen’ 
 
Recalcico Beheer B.V. (Recalcico)  grijpt de vandaag te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
bij Xeikon aan om haar ongenoegen te uiten over de gang van zaken bij Xeikon. 
 
Op de agenda prijkt namelijk het vertrek en de decharge van drie aan Bencis gelieerde commissarissen, Zoran van Gessel, 
Benoit Graulich en Tom van Voorde. Hoewel Recalcico hun vertrek, vanwege de incestueuze toezichtstructuur, toejuicht, 
vindt zij het verlenen van decharge, gelet op hun track record momenteel ongepast en voorbarig. 
 
Zo blijkt uit brieven, die te downloaden zijn via www.recalcico.nl/xeikonleaks, dat Bencis ruim voor het uitbrengen van 
een formeel bod, als feitelijk beleidsbepaler optrad bij Xeikon en gezamenlijk met Gerard Cok, die in dit traject drie 
petten op had, de voorwaarden voor de overname dicteerde. De potentiele belangenverstrengeling bij de overname is 
een van de onderwerpen in het lopende wanbeleid-onderzoek dat door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te 
Amsterdam is gelast op verzoek van Recalcico. Daarnaast hebben de drie commissarissen, naar de mening van Recalcico, 
hun eigen belang gesteld boven dat van de vennootschap door Xeikon te verplichten aandelen in te laten kopen tegen 
een veel te lage prijs, en de vennootschap zekerheden te laten verstrekken ten behoeve van de overnamefinanciering. 
Bovendien onthielden ze tijdens hun zittingsperiode de door Recalcico vertegenwoordigde 60 aandeelhouders van 
relevante informatie, waarover Bencis vanwege hun oververtegenwoordiging in de RvC wel kon beschikken.  
 
‘Recalcico acht het ongepast dat de drie commissarissen, hangende het onderzoek naar de uitgang vluchten en en 
passant nog snel een bewijs van goed gedrag uit de handen van verbouwereerde aandeelhouders proberen te grissen 
en zal dus  tegen decharge stemmen’ aldus Frans Faas, directeur van Recalcico. Hij tekent daarbij aan de decharge als 
zodanig een fluitje van een cent is, vanwege het 95% belang dat XBC, een aan Bencis gelieerd beleggingsvehikel, 
houdt. Faas: ‘Een klassiek geval van de slager die zijn eigen vlees keurt, hetgeen vaker voorkomt, maar governance-
wise volstrekt verwerpelijk is’ 
 
Het geagendeerde vertrek van de commissarissen, hangt samen met de verkoop van de aandelen, die Bencis uiteindelijk 
in januari 2014 verwierf, en naar onlangs bekend werd, na ruim anderhalf jaar tegen een aanzienlijke meerwaarde heeft 
verkocht aan Flint.  
 
‘Dat Bencis nu, zonder waarde toe te voegen aan het bedrijf, er in korte tijd met de hoofdprijs van door kan gaan, is 
kenmerkend voor de schaduwzijde van het private equity gebeuren, waarover de laatste jaren steeds meer onvrede 
lijkt te ontstaan. Voor de tegenstribbelende minderheidsaandeelhouders heeft de transactie met Flint paradoxaal 
genoeg wel als voordeel dat zij uiteindelijk ook een faire prijs voor hun aandelen zullen krijgen, zij het deels op kosten 
van aandeelhouders die – mee op basis van een misleidend prospectus – in het verleden zijn ingegaan op het veel te 
lage bod’, zo besluit Faas.            
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