PERSBERICHT
Lelystad, 20 april 2012

Bericht doelvennootschap als bedoeld in het besluit openbare biedingen Wft

Op 16 januari 2012 werd Fornix BioSciences N.V. (NYSE Euronext: AFORBI; ‘Fornix’) geïnformeerd over het
voornemen van Value8 N.V. (‘Value8’) om een ongevraagd bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen
Fornix, voor zover nog niet in bezit van Value8, tegen een veronderstelde waarde van € 0,60 per aandeel, uit te
keren in aan de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam genoteerde Cumulatief Preferente Aandelen
Value8 met een jaarlijkse coupon van 7% (het ‘bod’).

Het Besluit openbare biedingen Wft schrijft in dit geval onder meer voor dat het bestuur van de doelvennootschap
(Fornix) uiterlijk vier werkdagen voor de op 26 april 2012 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders
waarin het bod wordt besproken, een bericht doet uitgaan met daarin bepaalde informatie die beleggers
behulpzaam moet zijn bij hun beslissing betreffende het al dan niet aanmelden van hun stukken onder het
bedoelde bod.

De conclusie inzake de gemotiveerde standpuntbepaling luidt als volgt:
Op basis van de reputatie en expertise op het gebied van (omgekeerde) overnames die bij Value8 aanwezig
wordt verondersteld en het feit dat de belangrijkste overweging voor Value8 om een groter belang in Fornix op te
bouwen is om een actievere bijdrage, dan thans het geval kan zijn, te kunnen leveren aan de bestaande strategie
van Fornix, beschouwen Directie en Raad van Commissarissen het voorgenomen bod als een ontwikkeling die in
het belang van alle aandeelhouders mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het creëren van waarde in
de vennootschap door het realiseren van een fusie of omgekeerde overname.

Ten aanzien van de visie van de Directie en de Raad van Commissarissen van Fornix op de geboden
ruilverhouding wordt het volgende opgemerkt:
 De ruilverhouding van het bod van € 0,60 per aandeel zoals werd aangegeven bij de aankondiging van
het voornemen van het bod op 16 januari 2012, lag redelijk in lijn met de gemiddelde koers van het
aandeel Fornix en de geïndiceerde kaspositie per aandeel en lag zo’n 5% onder de intrinsieke waarde
van het aandeel Fornix.
 De ruilverhouding van het bod op basis van de huidige actuele onderliggende waarde van de Cumulatief
Preferente Aandelen Value8 van € 0,559 per aandeel ligt tussen de 5% en 10% onder de gemiddelde
koers van het aandeel Fornix, 6% onder de geïndiceerde kaspositie per aandeel en ruim 10% onder de
intrinsieke waarde van het aandeel Fornix.
 Het feit dat het bod gedaan wordt in Cumulatief Preferente Aandelen Value8 is, naast de ruilverhouding
zelf, voor aandeelhouders mogelijk een apart punt van afweging. De Directie en de Raad van
Commissarissen stellen op basis van openbare bronnen vast dat de koersontwikkeling van de Cumulatief
Preferente Aandelen over de afgelopen maanden gedaald is van € 25,00 per 6 januari 2012 (eerste
notering) tot € 23,30 per 18 april 2012. Dat is voor degenen die de verkregen Cumulatief Preferente
Aandelen vervolgens zouden willen verhandelen van belang. De Directie en de Raad van
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Commissarissen wijzen er wel op dat genoemde koers van de Cumulatief Preferente Aandelen niet meer
is dan een momentopname, die hier als actuele informatie uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt om te
wijzen op de separate waardeontwikkeling van deze Cumulatief Preferente Aandelen.
Indien de aandeelhouders ingaan op het bod en de aldus verkregen Cumulatief Preferente Aandelen
Value8 aanhouden en er daadwerkelijk 7% dividend wordt betaald, bijvoorbeeld over het boekjaar 2011,
wordt het bod feitelijk met € 0,042 verhoogd en komt het uit op € 0,601 en ligt het daarmee redelijk in lijn
met de gemiddelde beurskoers van Fornix.
Indien Value8 beslist om op enig moment de Cumulatief Preferente Aandelen terug te kopen kan er
sprake kan zijn van een terugkooppremie. Eventuele verwachtingen hieromtrent zijn louter speculatief en
vinden geen grond in het biedingsbericht of andere officiële uitingen van de bieder.
Houders van Cumulatief Preferente Aandelen hebben een preferentie boven de gewone aandelen van
Value8 bij vereffening.

De aandeelhouders van Fornix hebben kennis kunnen nemen van het biedingsbericht (voor de inhoud waarvan
de bieder verantwoordelijk is), het jaarverslag van Fornix over 2011, openbare informatie over
koersontwikkelingen van de relevante aandelen, openbare discussies en gepubliceerde opinies met betrekking
tot deze bieding.
Tezamen met voornoemde aandachtspunten, observaties en consequenties hebben aandeelhouders toegang tot
alle in redelijkheid noodzakelijke informatie om een eigen afweging en keuze te kunnen maken uit de volgende
drie mogelijkheden:
1. Hun aandelen Fornix tijdig aan te bieden onder het bod;
2. Hun huidige aandelen Fornix te verkopen via de beurs, waarbij aangetekend dient te worden dat het
gemiddelde volume de afgelopen maanden op de beurs 20.000 aandelen per dag betreft en er circa 5,5
miljoen aandelen momenteel niet in bezit zijn van Value8;
3. Hun huidige aandelen te behouden en te blijven participeren in Fornix met de mogelijkheid voordeel te
genieten van een eventuele premie of hogere beurskoers indien een fusie of omgekeerde overname
binnen afzienbare tijd materialiseert, waarbij bedacht dient te worden dat een mogelijke beperktere free
float een drukkend effect op de beurskoers kan uitoefenen.
Gegeven de voorgaande uiteenzetting en hierboven genoemde observaties brengen de Directie en Raad van
Commissarissen een neutraal advies uit met betrekking tot welke van bovengenoemde drie opties de
aandeelhouders van Fornix uiteindelijk zouden moeten kiezen. Individuele aandeelhouders zullen hun eigen
afwegingen en beslissingen moeten nemen die passen bij hun individuele beleggingsprofiel, beleggingshorizon
en risicoafwegingen.
Aandeelhouders wordt aangeraden de volledige tekst van de gemotiveerde standpuntbepaling, die als bijlage is
toegevoegd, zorgvuldig te bestuderen en op grond daarvan hun eigen afwegingen te maken of zij hun aandelen
willen aanbieden aan Value8.

EINDE PERSBERICHT

___________________________________________________________________
Voor nadere informatie:
Fornix BioSciences N.V.
C.L. Bergman, CEO Fornix BioSciences N.V.
Tel. (0320) 26 77 99 / Website: www.fornix.nl

Bijlagen
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Bericht doelvennootschap als bedoeld in het Besluit openbare biedingen Wft
Middels dit bericht voldoet Fornix BioSciences N.V. (de doelvennootschap; ‘Fornix’) aan de verplichting om een
gemotiveerde standpuntbepaling uit te brengen waarbij de nummering van items als bedoeld in Bijlage G van het
Besluit openbare biedingen Wft wordt aangehouden.

1. Gemotiveerde standpuntbepaling

Algemeen

Er hebben voorafgaand aan het persbericht van 16 januari 2012, waarin Value8 het voornemen tot het uitbrengen
van het Bod heeft kenbaar gemaakt, anders dan de aankondiging op zich, geen inhoudelijke gesprekken
plaatsgevonden tussen de bieder en de Directie en de Raad van Commissarissen van Fornix inzake het
voorgenomen bod. Partijen zagen geen aanleiding om een fusieprotocol aan te gaan en hebben verder globaal
afgestemd over de te volgen procedurele stappen inzake het voorgenomen bod.

Overwegingen van de bieder

Met het uitbrengen van het overnamebod beoogt Value8 een groter belang te verwerven in Fornix.
Door haar ervaring met (omgekeerde) overnames denkt Value8, zoals omschreven in het biedingsbericht, vanuit
een eventuele meerderheidspositie een actievere bijdrage, dan thans het geval kan zijn, te kunnen leveren aan
de bestaande strategie van Fornix om de mogelijkheden tot een fusie of omgekeerde overname van Fornix te
onderzoeken.
Indien de mogelijkheid van een fusie of omgekeerde overname van Fornix zich voordoet en de Directie en de
Raad van Commissarissen een dergelijk voorstel steunen, is het voor het welslagen van een dergelijke transactie
van doorslaggevend belang dat de Aandeelhoudersvergadering met een dergelijk voorstel instemt. Naarmate
Value8 een groter belang heeft en voorstander is van de eventueel concreet voorgestelde overname, neemt de
waarschijnlijkheid van een dergelijke transactie toe.
Value8 heeft aangegeven voornemens te zijn om de notering van Fornix te handhaven. Het verkrijgen van een
substantiële extra hoeveelheid aandelen door Value8 onder het bod kan er mogelijk toe leiden dat de
verhandelbaarheid van het aandeel Fornix zal afnemen, hetgeen negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de
beurswaarde van de resterende verhandelbare aandelen.

Prijs/Ruilverhouding

Value8 heeft een bod uitgebracht ter waarde van 0,024 Cumulatief Preferente Aandelen Value8 per aandeel
Fornix, dit houdt in dat voor elke 1.000 aandelen Fornix er 24 Cumulatief Preferente Aandelen worden
uitgegeven. De Cumulatief Preferente Aandelen kennen een dividendpercentage van 7%. Bij de berekening van
het dividend percentage is uitgegaan van de vaste uitgifteprijs van de Cumulatief Preferente Aandelen van
€ 25,00 per aandeel, derhalve een dividend van € 1,75. De Cumulatief Preferente Aandelen zijn genoteerd op de
officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam.
Indien de biedprijs wordt berekend aan de hand van de eerste uitgifteprijs van de Cumulatief Preferente Aandelen
van € 25,00 per aandeel bedraagt de biedprijs per aandeel Fornix € 0,60. Deze prijs impliceert:
 Een premie van 2,3% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers over de laatste 100 handelsdagen
voorafgaand aan de aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,587)
 Vrijwel gelijk ten opzichte van de gemiddelde beurskoers over de laatste 40 handelsdagen voorafgaand aan
de aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,599)
 Een korting van 3,2% ten opzichte van de laatste beurskoers van het aandeel Fornix voorafgaand aan de
aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,620)
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Vrijwel gelijk ten opzichte van de gemiddelde beurskoers van het aandeel Fornix over de 13 handelsdagen in
april (t/m 18 april) (€ 0,587)
Vrijwel gelijk ten opzichte van de door Fornix geïndiceerde theoretische kaspositie van € 0,595 per aandeel
per ultimo 2011
Een korting van 5,5% ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel Fornix, berekend op basis van
het eigen vermogen per 31 december 2011 (€ 0,635)
Een korting van 4,8% ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel Fornix, berekend op basis van
het eigen vermogen per 31 maart 2012 (€ 0,630)

Indien de biedprijs wordt berekend aan de hand van de meest recente beurskoers per 18 april 2012 van de
Cumulatief Preferente Aandelen van € 23,30 per Cumulatief Preferent Aandeel, bedraagt de biedprijs per aandeel
Fornix € 0,559. Deze prijs impliceert:
 Een korting van 4,7% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers over de laatste 100 handelsdagen
voorafgaand aan de aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,587)
 Een korting van 6,6% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers over de laatste 40 handelsdagen
voorafgaand aan de aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,599)
 Een korting van 9,8% ten opzichte van de laatste beurskoers van het aandeel Fornix voorafgaand aan de
aankondiging van het bod op 16 januari 2012 (€ 0,620)
 Een korting van 4,8% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers van het aandeel Fornix over de 13
handelsdagen in april (t/m 18 april) (€ 0,587)
 Een korting van 6,1% ten opzichte van de door Fornix geïndiceerde theoretische kaspositie van € 0,595 per
aandeel per ultimo 2011
 Een korting van 12,0% ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel Fornix, berekend op basis van
het eigen vermogen per 31 maart 2012 (€ 0,635)
 Een korting van 11,3% ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel Fornix, berekend op basis van
het eigen vermogen per 31 maart 2012 (€ 0,630)

Als gevolg van de uitgesproken verwachting van Fornix dat er over het boekjaar 2012 een verlies van minder dan
€ 200.000 wordt geleden (NB. exclusief eventuele kosten samenhangend met een concreet
onderhandelingsproces inzake een mogelijke fusie of overname) en dat daardoor de theoretische kaswaarde op
circa € 4,4 miljoen zou uitkomen, zou de kaswaarde per aandeel eind 2012 uitkomen op circa € 0,569 en
daarmee 1,8% lager uitkomen dan de actuele biedprijs van € 0,559.

De intrinsieke waarde van het aandeel is gebaseerd op het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande
aandelen waarbij de aandelen die Fornix zelf houdt niet worden meegenomen in de berekening. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat nooit zeker is of de intrinsieke waarde bij liquidatie gerealiseerd kan worden.

Ten aanzien van de ruilverhouding heeft Value8 in haar persbericht van 16 januari 2012 (waarin zij het
voornemen voor een openbaar bod kenbaar heeft gemaakt) aangegeven dat gezien het ontbreken van
operationele activiteiten binnen Fornix, Value8 een strategische premie boven de recente beurskoersen niet
gerechtvaardigd acht.

Indien er op de Cumulatief Preferente Aandelen, bijvoorbeeld over het boekjaar 2011, daadwerkelijk dividend
wordt uitbetaald impliceert dit een toename van de biedprijs van € 0,042 per aandeel Fornix, oftewel een biedprijs
van € 0,642 per aandeel op basis van de uitgifteprijs van € 25,00, respectievelijk € 0,601 op basis van de meest
recente beurskoers per 18 april 2012 van de Cumulatief Preferente Aandelen. Op basis van deze berekening van
de waarde van het bod van € 0,642 respectievelijk € 0,601 per aandeel Fornix en de door Fornix op 13 maart
2012 bekendgemaakte theoretisch kaspositie van € 4,6 miljoen ultimo 2011, die overeenkomt met een waarde
van circa € 0,595 per aandeel zou het bod als redelijk kunnen worden bestempeld.

Echter hierbij dienen aandeelhouders zich wel te realiseren dat er geen zekerheid kan worden verkregen over de
koersontwikkeling van de Cumulatief Preferente Aandelen. Deze kan fluctueren en daarmee de onderliggende
waarde positief of negatief beïnvloeden. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen, op basis van
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openbare bronnen, vast dat de koersontwikkeling van de Cumulatief Preferente Aandelen over de afgelopen
maanden gedaald is van € 25,00 per 6 januari 2012 (eerste notering) tot € 23,30 per 18 april 2012.

Ook dienen aandeelhouders te bedenken dat er geen zekerheid kan worden verkregen over de
verhandelbaarheid van de Cumulatief Preferente Aandelen. In absolute zin zijn lage volumes verhandeld sinds de
introductie van de Cumulatief Preferente Aandelen per 6 januari 2012.

Ten aanzien van de geboden couponrente van 7% kan gesteld worden dat deze op jaarbasis, gegeven de
huidige marktomstandigheden, als aantrekkelijk kan worden getypeerd. Er is geen garantie dat dit dividend ook
daadwerkelijk jaarlijks zal worden uitbetaald. Ook de hiervoor gebruikte aanname dat er over het boekjaar 2011
dividend betaald zal worden is louter speculatief.

Fornix beschikt niet over additionele informatie ten aanzien van de financiële positie en prestaties van Value8
anders dan die Value8 verplicht is bekend te maken als beursgenoteerde vennootschap. Beleggers, die op het
bod wensen in te gaan, dienen zich dan ook zelfstandig een oordeel te vormen over de financiële positie en
eventuele betalingscapaciteit van Value8 met betrekking tot de rente van 7% en de eventuele vervroegde
aflossing van de Cumulatief Preferente Aandelen.

Tenslotte dienen aandeelhouders zich te realiseren dat Value8 de mogelijkheid openhoudt de Cumulatief
Preferente Aandelen tussentijds in te kopen. Aandeelhouders van Fornix, die in willen gaan op het bod mede om
verzekerd te zijn van een vaste inkomensstroom uit deze belegging, dienen zich dus te realiseren dat deze
periode eindig kan zijn. Bovendien is het van belang te beseffen dat Value8, net als elke andere rationeel
handelende partij, normaliter bij de beslissing om aandelen in te kopen zich zal laten leiden door onder meer de
geldende marktomstandigheden ter zake van (her) financieringsmogelijkheden. Dit betekent in de praktijk
doorgaans dat de houder van de Cumulatief Preferente Aandelen de op dat moment geldende beurskoers
ontvangt die hoger of lager kan zijn dan de huidige koers. Hierbij ontvangt de houder wel ter compensatie een
agio van 0,25% per volledig kwartaal dat het Cumulatief Preferent Aandeel heeft uitgestaan.

Houders van Cumulatief Preferente Aandelen hebben een preferentie boven de gewone aandelen van Value8 bij
vereffening.

Op grond van het voorgaande zullen aandeelhouders hun eigen afweging moeten maken waarbij zij ook het risico
dienen mee te wegen dat, indien Value8 een groter belang in Fornix zal krijgen de verhandelbaarheid van het
aandeel daardoor minder kan worden en dat dit mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de koersvorming.
Bovendien dienen aandeelhouders zich te realiseren dat indien een beoogde fusie of omgekeerde overname
langere tijd uitblijft in de toekomst niet kan worden gerealiseerd dit tot een verdere waardedaling van Fornix zal
kunnen leiden.

Aangezien Fornix geen personeel meer in dienst heeft en ook geen (zelfstandige) huisvesting meer heeft per 1
juli 2012, zal het bod geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en de
vestigingsplaats van de vennootschap.

Conclusie gemotiveerde standpuntbepaling:

Op basis van de reputatie en expertise op het gebied van (omgekeerde) overnames die bij Value8 aanwezig
wordt verondersteld en het feit dat de belangrijkste overweging voor Value8 om een groter belang in Fornix op te
bouwen is een actievere bijdrage, dan thans het geval kan zijn, te kunnen leveren aan de bestaande strategie
van Fornix, beschouwen Directie en Raad van Commissarissen het voorgenomen bod als een ontwikkeling die in
het belang van alle aandeelhouders mogelijk een positieve bijdrage kan leveren aan het creëren van waarde in
de vennootschap door het realiseren van een fusie of omgekeerde overname.
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Ten aanzien van de visie van de Directie en de Raad van Commissarissen van Fornix op de geboden
ruilverhouding wordt het volgende opgemerkt:
 De ruilverhouding van het bod van € 0,60 per aandeel zoals werd aangegeven bij de aankondiging van
het voornemen van het bod op 16 januari 2012 lag redelijk in lijn met de gemiddelde koers van het
aandeel Fornix en de geïndiceerde kaspositie per aandeel en lag zo’n 5% onder de intrinsieke waarde
van het aandeel Fornix.
 De ruilverhouding van het bod op basis van de huidige actuele onderliggende waarde van de Cumulatief
Preferente Aandelen Valu8 van € 0,559 per aandeel ligt tussen de 5% en 10% onder de gemiddelde
koers van het aandeel Fornix, 6% onder de geïndiceerde kaspositie per aandeel en ruim 10% onder de
intrinsieke waarde van het aandeel Fornix.
 Het feit dat het bod gedaan wordt in Cumulatief Preferente Aandelen Value8 is, naast de ruilverhouding
zelf, voor aandeelhouders mogelijk een apart punt van afweging. De Directie en de Raad van
Commissarissen stellen op basis van openbare bronnen vast dat de koersontwikkeling van de Cumulatief
Preferente Aandelen over de afgelopen maanden gedaald is van € 25,00 per 6 januari 2012 (eerste
notering) tot € 23,30 per 18 april 2012. Dat is voor degenen die de verkregen Cumulatief Preferente
Aandelen vervolgens zouden willen verhandelen van belang. De Directie en de Raad van
Commissarissen wijzen er wel op dat genoemde koers van de Cumulatief Preferente Aandelen niet meer
dan een momentopname is, die hier als actuele informatie uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt om te
wijzen op de separate waardeontwikkeling van deze Cumulatief Preferente Aandelen.
 Indien de aandeelhouders ingaan op het bod en de aldus verkregen Cumulatief Preferente Aandelen
Value8 aanhouden en er daadwerkelijk 7% dividend wordt betaald, bijvoorbeeld over het boekjaar 2011,
wordt het bod feitelijk met € 0,042 verhoogd en komt het uit op € 0,601 en ligt het daarmee redelijk in lijn
met de gemiddelde beurskoers van Fornix.
 Indien Value8 beslist om op enig moment de Cumulatief Preferente Aandelen terug te kopen kan er
sprake kan zijn van een terugkooppremie. Eventuele verwachtingen hieromtrent zijn louter speculatief en
vinden geen grond in het biedingsbericht of andere officiële uitingen van de bieder.
 Houders van Cumulatief Preferente Aandelen hebben een preferentie boven de gewone aandelen van
Value8 bij vereffening.

De aandeelhouders van Fornix hebben kennis kunnen nemen van het biedingsbericht (voor de inhoud waarvan
de bieder verantwoordelijk is), het jaarverslag van Fornix over 2011, openbare informatie over
koersontwikkelingen van de relevante aandelen, openbare discussies en gepubliceerde opinies met betrekking
tot deze bieding.

Tezamen met voornoemde aandachtspunten, observaties en consequenties hebben aandeelhouders toegang tot
alle in redelijkheid noodzakelijke informatie om een eigen afweging en keuze te kunnen maken uit de volgende
drie mogelijkheden:
1. Hun aandelen Fornix tijdig aan te bieden onder het bod;
2. Hun huidige aandelen Fornix te verkopen via de beurs, waarbij aangetekend dient te worden dat het
gemiddelde volume de afgelopen maanden op de beurs 20.000 aandelen per dag betreft en er circa 5,5
miljoen aandelen momenteel niet in bezit zijn van Value8;
3. Hun huidige aandelen te behouden en te blijven participeren in Fornix met de mogelijkheid voordeel te
genieten van een eventuele premie of hogere beurskoers indien een fusie of omgekeerde overname
binnen afzienbare tijd materialiseert, waarbij bedacht dient te worden dat een mogelijke beperktere free
float een drukkend effect op de beurskoers kan uitoefenen.

Gegeven de voorgaande uiteenzetting en hierboven genoemde observaties brengen de Directie en Raad van
Commissarissen een neutraal advies uit met betrekking tot welke van bovengenoemde drie opties de
aandeelhouders van Fornix uiteindelijk zouden moeten kiezen. Individuele aandeelhouders zullen hun eigen
afwegingen en beslissingen moeten nemen die passen bij hun individuele beleggingsprofiel, beleggingshorizon
en risicoafwegingen.
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2. Gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de doelvennootschap
Allereerst wordt hiervoor verwezen naar het op 14 maart 2012 gepubliceerde jaarverslag van Fornix over het
boekjaar 2011, dat is te downloaden via www.Fornix.nl.
Teneinde de aandeelhouders in staat te stellen een gefundeerd oordeel te vormen over het bod en mede gelet op
het feit dat er meer dan een kwartaal is verstreken van het lopende boekjaar, heeft Fornix een verlies- en
winstrekening, overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, balans en kasstroomoverzicht
opgesteld over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2012. Deze gegevens zijn terug te vinden in de
bijlage bij dit bericht.
Deze gegevens zijn niet gecontroleerd door de externe accountant maar zijn vanzelfsprekend op basis van
dezelfde waarderingsgrondslagen opgesteld als toegepast bij de jaarrekening over 2011.

3. Transacties en overeenkomsten bestuurders en commissarissen
De Directie en Raad van Commissarissen verklaren hierbij dat in het jaar voorafgaande aan de openbare
mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht, zij niet zelf, noch hun echtgenoten of
geregistreerde partners, noch hun minderjarige kinderen, noch rechtspersonen waarin zij of eerdergenoemde
aanverwanten personen zeggenschap hebben, transacties of overeenkomsten omtrent effecten van Fornix of
Value8 hebben verricht. Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat de heer C. Bergman, enig lid van de Directie
van Fornix, al sinds meerdere jaren een belang 3.183 aandelen in Fornix houdt.

4. Standpunt van de vertegenwoordigers van de werknemers
Fornix heeft geen mededeling ontvangen van vertegenwoordigers van de werknemers over de gevolgen van het
bod voor de werkgelegenheid.,Dit is vanzelfsprekend omdat er geen werknemers meer zijn bij Fornix.

5. Schriftelijk advies inzake de redelijkheid van het openbaar bod
Uit kostenoverwegingen en mede gelet op de uitgebreide argumentatie zoals hiervoor uiteengezet heeft Fornix
besloten geen schriftelijk advies bij een derde in te winnen over de redelijkheid van het bod.

Lelystad, 20 april 2012.
Directie en Raad van Commissarissen

Bijlagen:
Geconsolideerde winst- en verliesrekening,
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
Geconsolideerde Balans per 31 maart 2012 en 31 december 2011,
Geconsolideerd kasstroomoverzicht.
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Fornix BioSciences N.V.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(alle bedragen x € 1.000)

voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012
met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011

01-01 t/m 31-03-2012
Totaal

2011
Totaal

135

692

-

1

31

158

5

12

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

42

238

Huisvestingskosten

16

73

Algemene kosten

117

824

Som der kosten

211

1.306

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

(76)

(614)

32

343

(44)

(271)

-

(74)

(44)

(197)

Winst uit beëindigde activiteiten

-

374

Winst over de verslagperiode

(44)

177

(44)

177

-

-

(44)

177

Gewone winst per aandeel (in €)

(0,006)

0,02

Verwaterde winst per aandeel (in €)

(0,006)

0,02

Overige bedrijfsopbrengsten
Verkoop- en distributiekosten
Personeelskosten
Reis- en verblijfkosten

Nettofinancieringsbaten
Winst vóór belastingen
Winstbelastingen
Winst uit voortgezette activiteiten

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelang
Winst over de verslagperiode
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012
met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011

01-01 t/m 31-03-2012

2011

Totaal

Totaal

(44)

177

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten

-

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode na winstbelastingen

-

-

(44)

177

(44)

177

-

-

(44)

177

Winst over de verslagperiode
Niet-gerealiseerde resultaten:

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelang
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode
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GECONSOLIDEERDE BALANS
(vóór verdeling van het resultaat)
per 31 maart 2012 met vergelijkende cijfers per 31 december 2011
31 maart 2012

31 december 2011

2

4

Materiële vaste activa

215

254

Totaal Vaste activa

217

258

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa

Vlottende activa
Vorderingen

282

449

Geldmiddelen en kasequivalenten

5.357

5.181

Totaal Vlottende activa

5.639

5.630

Totaal Activa

5.856

5.888

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

1.208

1.208

Agioreserve

3.703

3.525

(44)

177

4.867

4.910

PASSIVA
Eigen vermogen

Winst over het boekjaar
Totaal Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelang
Totaal Eigen vermogen

1

1

4.868

4.911

Kortlopende verplichtingen
Schulden

20

8

Uitgestelde belastingverplichting

21

21

Te betalen acute belastingen
Overige te betalen posten

6

6

941

942

Passiva aangehouden voor verkoop

-

-

Totaal Kortlopende verplichtingen

988

977

5.856

5.888

Totaal Passiva
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
voor het boekjaar van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012
met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011
01-01 t/m 31-03-2012
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangsten van afnemers
Betalingen aan leveranciers en medewerkers
Nettokasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Nettokasstroom uit overige operationele activiteiten

143
(186)

219

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

(2.056)
579

219

579

176

(1.477)

-

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend

661
(2.717)
(43)

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen van dochtermaatschappijen
Desinvesteringen in materiële vaste activa

2011

10.392
12
-

-

10.404

(14.458)
-

(14.458)

Netto toe/afname van geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

176
5.181

(5.531)
10.712

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 maart 2012
respectievelijk per 31 december 2011

5.357

5.181
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