PERSBERICHT

European Development Capital Corporatotion (EDCC) N.V.
kondigt strategiewijziging aan en doet voorstel tot uitkering
van EUR 1,50 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 Euronext
Amsterdams N.V.
De intrinsieke waarde per aandeel EDCC daalde in 2005 van EUR 4,62 naar EUR
4,16. Ultimo maart 2006 bedroeg de intrinsieke waarde EUR 4,15 per aandeel, de
laatst bekende beurskoers bedraagt EUR 2,88.

Strategiewijziging
EDCC heeft met haar investeringsadviseurs in 2005 moeten constateren dat het
aanbod van nieuwe investeringsmogelijkheden, die aan EDCC’s rendementscriteria
voldoen, in de afgelopen jaren tanende is. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten
grondslag zoals de overvloedige beschikbaarheid van (privé-) en participatie fondsen
in Nederland, maar ook de komst van grote internationale investeringsfondsen.
Voorts is het aantal proposities in de beoogde doelgroep van slecht presterende
ondernemingen achtergebleven bij de verwachting: de economie is sneller hersteld
gedurende de afgelopen 3 jaren. De bijstelling van de doelgroep van gezochte
investeringen, met name naar de grotere bedrijven of een groep van bedrijven, heeft
tot op heden niet het beoogde effect gehad.
Niet onvermeld moet blijven dat naast de gevestigde concurrentie van
risicodragende geldverschaffers (onder inbreng van turn around management) ook
instroom heeft plaatsgevonden van nieuwkomers, vooral eenlingen, daartoe
rechtstreeks ondersteund door ‘informal investors’.
Hoewel de directie van EDCC de noodzaak van de aangescherpte regelgeving
onderschrijft, zijn voor een beursfonds met de huidige omvang van EDCC de nieuwe
‘IFRS’ verslaggeving regels en de op termijn naar verwachting ook voor dit
Antilliaanse fonds toepasselijke ‘corporate governance’ regels, qua kosten buiten
proportioneel.
Daarnaast voorziet het bestuur van EDCC dat het primaire doel van aantrekken van
nieuw kapitaal via de kapitaalsmarkt, ingehaald zal worden door de overvloedige
aanwezigheid van onderhands geld, tegen een aanmerkelijk lagere kostenfactor.

Tenslotte moet dan ook worden geconstateerd dat EDCC in de afgelopen jaren niet
succesvol genoeg is geweest in het realiseren van de noodzakelijke groei leidend tot
voldoende schaalgrootte van een dergelijk beursfonds.
EDCC heeft daarom besloten een deel van de liquiditeiten uit te keren in de
verwachting dat de komende jaren geen nieuwe investeringen gedaan zullen worden.
De bestaande investeringen blijven komende jaren in beheer en worden wanneer
opportuun te gelde gemaakt.

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 in 2004 grotendeels omgezet in kapitaal. De uitkering
heeft aldus de vorm van terugbetaling op aandelen, ook wel afstempelen genaamd.
De directie van EDCC stelt voor tot uitkering over te gaan van EUR 1,50 per aandeel.
Door het afstempelen zal de nominale waarde van het aandeel worden verlaagd van
EUR 5,00 naar EUR 3,50. De statutenwijziging welke nodig is om de afstempeling te
effectueren zal aan de Algemene 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.

De Directie
Curacao, 17 mei 2006

