Persbericht
Ontwikkelingen European Development Capital Corporation (EDCC) N.V.
over derde kwartaal 2009

EDCC is een te Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde participatiemaatschappij. De aandelen
EDCC zijn genoteerd aan de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam N.V.

Algemeen
Op 16 juni heeft EDCC meegedeeld een bod te hebben ontvangen van (investeerders in) Stichting
Ruischend Loof (SRL) op alle deelnemingen van EDCC voor een bedrag van EUR 1.250.000. EDCC
heeft dit bod geaccepteerd en vrijwel alle deelnemingen (vertegenwoordigend 99 procent van dit
bedrag) zijn inmiddels overgedragen. De verwachting is dat medio november ook de laatste
deelnemingen zullen zijn overgedragen.
Op 30 juni 2009 heeft EDCC aangegeven voornemens te zijn bij een volgende vergadering van
aandeelhouders het nominale kapitaal zodanig verder te verlagen teneinde een uitkering van EUR
0,55 per aandeel mogelijk te maken. Op de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders,
gehouden op 29 oktober 2009 is het voorstel tot uitkering van een dividend van EUR 0,55 per
aandeel goedgekeurd. Met het hierboven beschreven proces is de doelstelling van EDCC om de
resterende belangen te verzilveren en de opbrengst ten goede te laten komen aan de
aandeelhouders EDCC, bijna voltooid.
Tevens heeft EDCC in een persbericht op 16 oktober bekend gemaakt dat het op de hoogte is
gesteld van een transactie tussen de beursgenoteerde vennootschap Value8 NV en een groep
aandeelhouders met een belang van bijna 54 procent in EDCC. In deze transactie zal Value8, dat
inmiddels 24,8 procent van de aandelen bezit, de aandelen van deze groep kopen voor een prijs
per aandeel die 3 eurocent gelegen is boven de gecorrigeerde intrinsieke waarde. Deze prijs komt
overeen met een bedrag van 60 eurocent cum dividend of 5 eurocent ex dividend. De Raad van
Commissarissen van EDCC heeft met de voorgenomen transactie ingestemd.
Na effectuering van de transactie zullen twee door Value8 voorgedragen kandidaten toetreden tot
de raad van commissarissen en zullen de zittende commissarissen aftreden. Value8 heeft
aangegeven te onderzoeken of en hoe het mogelijk is om de resterende aandeelhouders de kans
te bieden om hun aandelen EDCC tegen dezelfde prijs te verkopen. Met deze mededeling wordt
uitdrukkelijk niet geduid op een (mogelijk) openbaar bod van Value8 op de aandelen EDCC.

Resultaat
De intrinsieke waarde van het aandeel EDCC is ten opzichte van per 30 juni 2009 gedaald met EUR
0,04 naar EUR 0,58. Deze daling wordt veroorzaakt door lopende kosten en extra kosten met
betrekking tot het verkoopproces.
Het gerealiseerde en ongerealiseerde resultaat op deelnemingen is vrijwel gelijk gebleven ten opzicht
van 30 juni 2009.
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In totaal is in de eerste negen maanden van 2009 een negatief resultaat behaald van EUR
841.000, oftewel een verlies van EUR 0,15 per aandeel. De geldmiddelen bedragen per
rapportagedatum EUR 2.824.000 en de intrinsieke waarde bedraagt EUR 3.183.000.
Op de financiële informatie in dit bericht is geen accountantscontrole toegepast. De toegepaste
grondslagen zijn gelijk aan de door EDCC toegepaste grondslagen in de jaarrekening 2008.

Desinvesteringen
In de verslagperiode zijn Dutch Gelderland Group B.V., Gelderland IP B.V. en Qompas Holding B.V.
overgedragen aan SRL. Na verslagdatum zijn Harvest Partners III en IV, Petropolis N.V., Subsea &
Workover Contractors B.V., St. Petersburg Property Company N.V. en 767 VCI Ventures N.V.
overgedragen.

Uitkeringsbeleid
Op de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 29 oktober 2009 is het
voorstel tot uitkering van een dividend van EUR 0,55 per aandeel goedgekeurd. Hiermee heeft
EDCC al haar overtollige liquiditeiten uitgekeerd.

De beloningsstructuur
EDCC heeft een 'investment advisory agreement' gesloten met KKMP B.V., dit contract is per 1
november 2009 beëindigd.

Verwachtingen
Na effectuering van de transactie tussen Value8 NV en de grootaandeelhouders van EDCC zal de
vennootschap een nieuwe fase ingaan. In nauw overleg met de nieuwe Raad van Commissarissen
zal dan onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om de beursgenoteerde vennootschap
een nieuwe bestemming te geven. In dat verband zal worden gesproken met bedrijven die
interesse hebben om via een reverse listing beursnotering te verkrijgen. Zoals Value8 in zijn
persbericht van 19 oktober jl. heeft aangeven, bestaat het voornemen om het risicodragend
vermogen van EDCC met 0,25 miljoen euro te versterken.
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