PERSBERICHT

EDCC heeft een bod ontvangen op alle deelnemingen en
doet voorstel tot uitkering van € 0,55 per aandeel

European Development Capital Corporation (EDCC) N.V. is een te Willemstad, Curaçao,
gevestigde participatiemaatschappij die haar middelen heeft geïnvesteerd in Europa en de
Verenigde Staten. De aandelen EDCC zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam N.V.
Bod op alle deelnemingen
In het kader van het al eerder gecommuniceerde voornemen van EDCC om alle resterende
deelnemingen te verkopen en aansluitend de vennootschap te liquideren heeft EDCC een
bod ontvangen van (investeerders in) Stichting Ruischend Loof (SRL) op alle deelnemingen
van EDCC. SRL en enkele van haar investeerders zijn bereid om alle deelnemingen te kopen
voor een bedrag van EUR 1.250.000. Ondanks dat het bod onder de intrinsieke waarde van
de deelnemingen ligt, is EDCC van mening dat dit gezien de huidige economische
omstandigheden een goed bod is en in het belang van alle aandeelhouders. Het stelt EDCC
in de gelegenheid in één transactie alle deelnemingen liquide te maken, waardoor het risico
dat minder courante deelnemingen onverkocht zouden blijven wordt geëlimineerd. Het is
bovendien de verwachting dat de kosten voor EDCC voor een dergelijke transactie
aanzienlijk lager zullen zijn dan in het geval van individuele verkopen (en bij uitblijven van
verkoop, mogelijk liquidatie) van de verschillende deelnemingen.
SRL is een stichting administratiekantoor die namens diverse investeerders participaties
beheert in Nederlandse en buitenlandse ondernemingen. Enkele van deze investeerders waaronder begrepen de investeerders die tezamen met SRL een bod op de deelnemingen
van EDCC hebben uitgebracht - zijn tevens (al dan niet direct) aandeelhouder in EDCC. Een
van de investeerders, de heer M.A.E. Laqueur, is tevens commissaris bij EDCC.
Op 3 juli a.s. zal voornoemd bod ter stemming worden gebracht op een buitengewone
vergadering van aandeelhouders.

Uitkeringsbeleid
Het beleid is gebaseerd op het streven om vrijkomende middelen uit te keren aan de
aandeelhouders. Opgebouwde winsten uit het verleden, in de vorm van agioreserve en de
algemene reserve, zijn grotendeels omgezet in kapitaal. De uitkering heeft aldus de vorm
van terugbetaling op aandelen, ook wel afstempelen genaamd.
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Indien voornoemd bod geaccepteerd wordt stelt de directie van EDCC voor om EUR 0,55
per aandeel uit te keren. Door het afstempelen zal de nominale waarde van het aandeel
worden verlaagd van EUR 1,80 naar EUR 1,25. De statutenwijziging welke nodig is om de
afstempeling te effectueren zal aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders
worden voorgelegd. Na het in acht nemen van een verzetstermijn van 2 maanden en
uitgaande van acceptatie door de aandeelhouders zal tot uitkering worden overgegaan.
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