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Nieuwe grootaandeelhouder Xeikon verbetert verslaggeving, maar blijft minderheidsaandeelhouders schofferen
‘Kees Vlasblom, pleger economisch delict, en goede leermeester voor Peter Paul de Vries/Value8’
‘BEVRIJD’ XEIKON TOONT IN JAARRAPPORT 2015 EINDELIJK VERBORGEN SCHOONHEDEN
Verlost van ‘sprinkhaan’ Bencis, heeft Xeikon het aangedurfd om, na jaren van winst- en vermogensmanipulatie, haar ware
gezicht te laten zien. Die blijkt meer dan de moeite waard te zijn. Een solide omzetgroei van meer dan 10% (naar € 130
miljoen), in combinatie met het achterwege laten van kwestieuze afboekingen op deelnemingen en goodwill resulteert in
een winst van circa € 20 miljoen, oftewel € 1 per aandeel.
Bovendien zijn de vooruitzichten op een verdere verhoging van omzet en resultaat uitstekend. In de komende jaren
verwacht de vennootschap onder meer ver te oogsten met behulp van de investeringen in de digitale Trilium machine,
waarbij een hoge kwaliteit wordt gecombineerd met dito kwaliteit en lage werkingskosten. Dit innovatieve product wordt dit
jaar op de Drupa, de toonaangevende vakbeurs voor de grafische industrie, in volle omvang getoond.
Deze ontwikkeling illustreert het gelijk van een door Recalcico vertegenwoordigde groep aandeelhouders, die in 2014 een
bod van € 5,85, uitgebracht door Bencis/GIMV, via het vehikel XBC B.V. naast zich neer heeft gelegd. Hun geduld en
strijdlust lijkt nu te worden beloond, hoewel de onderneming haar minderheidsaandeelhouders, ondanks een uitpuilende
kas (en meer liquide middelen dan rentedragende schulden) opnieuw geen dividend uitkeert. Bovendien verschaft Flint de
vennootschap een overbodige lening, tegen niet-marktconforme voorwaarden.
Onder het bewind van de nieuwe grootaandeelhouder Flint, heeft Xeikon wel besloten de luiken open te zetten en te
illustreren wat insiders al lang wisten. Xeikon, producent van digitale printapparatuur en toebehoren is een goed geoliede
cash machine, maar leidde de aandacht daarvan af door met creatieve boekhoudtechnieken ‘onder aan de streep’ steeds
een marginaal winstcijfer (of zelfs verlies) te rapporteren.
Recalcico houdt daar onder meer Kees Vlasblom voor verantwoordelijk, die zich als toenmalig CFO van Xeikon (en CEO
van diens grootaandeelhouder Punch International) een meester toonde in het wegmasseren van de onderliggende goede
resultaten. De huidige CEO/CFO van Beate Uhse, waar de voormalige Xeikon-commisaris Gerard Cok,
grootaandeelhouder en voorzitter van de RvC is, vertrok in oktober 2013 ‘vrijwillig’ bij Xeikon, maar wel met een riante
afkoopsom. De door hem bij zijn afscheid van Xeikon opgerichte management B.V., Cornic Beheer B.V. (KvK 59029994)
heeft echter in strijd met de geldende regelgeving nog nooit een jaarrekening gedeponeerd, hetgeen een economisch
delict is, dat in de lakse Nederlandse cultuur doorgaans overigens ongestraft blijft.
‘Waar de verslaggevingsmethoden van Value8, het investeringsvehikel van Peter Paul de Vries, momenteel overigens volkomen terecht - onder een vergrootglas liggen, is Xeikon er jarenlang in geslaagd op dit punt onder
de radar te blijven vliegen. Xeikon heeft met Flint niet alleen de gedroomde industriële samenwerkingspartner
gekregen, maar maakt ook een schuchter begin met een verbetering van de transparantie’, aldus Frans Faas,
directeur van Recalcico Beheer B.V. ‘Het is jammer dat de vennootschap de minderheidsaandeelhouders nog
steeds geen winstuitkering gunt, maar linksom of rechtsom zullen de puike resultaten van het innovatieve
concern tot uitdrukking gaan komen in de waarde van hun aandelen Xeikon, die zij dus volkomen terecht hebben
vastgehouden’ zo besluit hij.
Het volledige jaarrapport 2015 van Xeikon is te downloaden via www.recalcico.nl.
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