Laatstedag van aanmelding
15februari 2002, 15:00uurCET,
behoudens verlenging

BIEDINGSBERICHT
gedateerd 24 januari 2002

betreffende het openbaar bod van

BreucoBeheerB.V.
(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht,
statutair gevestigd teCapelle aan den IJssel)
opalle uitstaande gewone aandelen van

www.FreeRecordShop.nli
Free Record Shop HoldingN.V.
(een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht,
statutair gevestigd teCapelle aan den IJssel)
De informatie opgenomen in dit Biedingsbericht heeft betrekking op het openbaar bod uitgebracht door Breuco
Beheer B.V.('Bieder') opalle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Free Record Shop Holding N.V. ('Free
Record Shop'). Debetekenis van de hieronder inhoofdletters gestelde termen wordt gegeven onder 'Definities'.
De Prijs bedraagt € 15,25 in contanten per Aandeel Free Record Shop, verminderd met het door de algemene
vergadering van Aandeelhouders Free Record Shop Vast te stellen Dividend over het boekjaar 2000/2001 (zie
'Uitnodiging aan Aandeelhouders Free Record Shop' en hoofdstuk I 'Het Bod'). Het voorgestelde dividend over het
boekjaar 2000/2001 bedraagt € 0,50.
DeRaad van BestuurendeRaad vanCommissarissen bevelen deAandeelhouders FreeRecord Shophet Bod unaniem
aan (zie hoofdstuk 2 'Aanbeveling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur').
De heer J.A. Breukhoven, directeur-grootaandeelhouder Free Record Shop, houdt tezamen met zijn
houdstermaatschappij,Whitecourt B.V.enhaar 100% dochtermaatschappij.Bieder,directen indirectperdedatum van
dit Biedingsbericht 1.937.181 Aandelen Free Record Shop, zijnde circa 51,2%van alleAandelen Free Record Shop.
Alle aandelen Bieder worden gehouden door Whitecourt B.V. Orange Fund N.V, dat bij het verschijnen van dit
Biedingsbericht circa 10,2%van deAandelen Free Record Shop houdt, heeft te kennen gegeven dat zij positief staat
tegenover het voorgenomen Bod (zie paragraaf 1.9 'Persberichten').
De Aanmeldingstermijn begintop 25 januari 2002om09:00uurCETeneindigt, behoudens verlenging,op 15februari
2002, 15:00 uurCÉT. Indien deAanmeldingstermijn wordt verlengd,-zal Bieder uiterlijk opdederde Beursdag nade
sluiting van de oorspronkelijke Aanmeldingstermijn daar een mededeling over publiceren. Uiterlijk vijf Beursdagen
na de Sluitingsdatum zal Bieder bekend maken of het Bod gestand wordt gedaan. Openbare mededelingen zullen
worden gepubliceerd in (ten minste) één landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext
Amsterdam.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal binnen vijf Beursdagen na mededeling van gestanddoening worden
overgegaan totbetaling vandePrijs peraangemeld engeleverdAandeel FreeRecord ShopaandeAandeelhouders Free
Record Shop (zie 'Uitnodiging aanAandeelhouders Free Record Shop').
Tijdens dejaarlijkse algemene vergadering van Aandeelhouders Free Record Shop, die op 7februari 2002 om 11:00
uurwordt gehouden indeBeurs van Berlage, Damrak 243teAmsterdam, zal onder meer het Bod worden besproken.

00
UI
•>
-M

=
a
=

ui

s

B

BEPERKINGEN
Algemeen
Het Bod, de verspreiding van dit Biedingsbericht en de gestanddoening van het Bod kunnen in bepaalde landen
onderworpen zijn aan wettelijke en/of uit enige andere regelgeving voortvloeiende beperkingen. Eenieder die in het
bezit komt van dit Biedingsbericht wordt verzocht zich opde hoogte testellen van dergelijke beperkingen en dezein
acht te nemen. Bieder, Free Record Shop en de bij het Bod betrokken adviseurs zijn niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor welke schending dan ook van enige zodanige beperkingen door wiedan ook.
The offer (the 'Offer') and the distribution of this offer memorandum (the 'Offer Memorandum') may in certain
jurisdictions be restricted by law. Persons, obtaining this Offer Memorandum, are requested to inform themselves of
and observe any such restrictions. Neither Breuco Beheer B.V., nor Free Record Shop Holding N.V., nor any of their
advisers accepts any liability for any violation of any such restriction by any person.
UnitedStates ofAmerica
TheOffer isnotbeing made inor intotheUnited States,directly or indirectly, byuseofthe USmailsorbyany means
or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telex, telephone and e-mail) of US interstate
or foreign commerce or any facilities of any US national securities exchange, and Breuco Beheer B.V., does not
authorise thedelivery of the Offer Memorandum or any document(s) of title in respect of the Offer to any address in
theUnitedStatesortoanyperson whoisunabletogivesuchwarrantyasmeantinthenextparagraph.Persons receiving
theOffer Memorandum or any related document must not distribute it inor send or mail it to the United States or to
any USperson or useany such meansor instrumentality inconnection with theOffer hereby made,and sodoing may
render invalid any relative purported acceptance.
PersonswishingtoaccepttheOffer mustnotusetheUSmailsin,intoorfrom theUnitedStatesoranyothersuch means
or instrumentality for any purpose directly or indirectly related to the acceptance of the Offer. Envelopes containing
forms of acceptance must not be postmarked inthe United States orotherwise dispatched from the United States and
all acceptors must provide addresses outside the United States for the receipt of the offer price ('Offer Price').
Presentation of shares ('Shares') for the Offer Price constitutes a warranty that the person making the presentation is
not residing in the United States or aUSperson nor is such person acting on behalf of or for theaccount of or for the
benefit of any person residing in theUnited States or aUS person.
NeithertheUSSecuritiesandExchangeCommission noranyothersecuritiescommission norregulatory authority have
confirmed theaccuracyordetermined theadequacyofthisOffer Memorandum.Anyrepresentation tothecontrary may
beacriminal offence.
The provisions in this paragraph supersede any terms ofthe Offer inconsistent herewith.
As used herein, the 'US' means the United States of America, its territories, and possessions, any State ofthe United
States ofAmerica, and theDistrict of Columbia.
United Kingdom
This document is directed only at persons who (i) are persons falling with Article 49(2)(a) to (d) ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') ofTheFinancial Services and MarketsAct 2000(Financial Promotion)
Order 2001 (asamended) or(ii)have professional experience in matters relating toinvestments or(iii)areoutsidethe
United Kingdom and to whom it can be lawfully directed (all such persons together being referred to as 'relevant
persons'). This document must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons.The Offer may
only be accepted by,and any investment activity to which thiscommunication relates isavailable only toand will be
engaged inonly with, relevant persons.

B E L A N G R I J K E

I N F O R M A T I E

Aandeelhouders Free Record Shop worden geadviseerd dit Biedingsbericht terdege te bestuderen en waar nodig
onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over hetgeen in dit
Biedingsbericht wordt behandeld en uiteengezet.
Degegevens in 'Beperkingen', 'Belangrijke informatie'en 'Definities' zijn afkomstig vanBiederenFreeRecord Shop
gezamenlijk. Degegevens in hoofdstuk 1'het Bod' zijn afkomstig van Bieder, met uitzondering van de gegevens in
paragraaf 1.7 'Verklaringen ingevolgehetBte 1995'enparagraaf 1.9 'Persberichten', dieafkomstig zijn van Biederen
Free Record Shop gezamenlijk en met uitzondering van de gegevens in paragraaf 1.8 'Algemene vergadering van
Aandeelhouders Free Record Shop', die afkomstig zijn van Free Record Shop. De gegevens in hoofdstuk 2 en in
hoofdstuk 4,metuitzondering vanparagraaf4.9,zijn afkomstig vanFreeRecordShop.Degegevensin 'Samenvatting',
'Uitnodiging aan Aandeelhouders Free Record Shop' en hoofdstuk 5, zijn afkomstig van Bieder. De in hoofdstuk 3
opgenomen fairness opinie is afkomstig van ABN AMRO Bank N.V. De accountantsverklaring in paragraaf 4.9 is
afkomstig van Deloitte &ToucheAccountants.
BiederenFreeRecord Shopverklaren,elkvoorwatbetreft devanhenafkomstige gegevens,alsmedegezamenlijk voor
dedoorhen gezamenlijk aangeleverde infonnatie en voor zoveraan hen bekend isof bekend had kunnen zijn, dat per
de datum van publicatie van dit Biedingsbericht de van hen afkomstige gegevens in dit Biedingsbericht in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten die bij opname een wijziging van
de strekking van dit Biedingsbericht tot gevolg zouden hebben. Uitsluitend Bieder en Free Record Shop zijn
verantwoordelijk voor dejuistheid en volledigheid van de in dit Biedingsbericht opgenomen infonnatie, elk voor de
van hen afkomstige gegevens, alsmede gezamenlijk voordedoorhen gezamenlijk aangeleverde informatie.
Noch Dexia Bank Nederland N.V, noch de andere bij de transactie betrokken adviseurs hebben de in dit
Biedingsbericht opgenomen gegevens separaat en onafhankelijk geverifieerd.
Met uitzondering van Bieder en Free Record Shop is niemand gerechtigd of gemachtigd infonnatie te verschaffen of
verklaringen af te leggen in verband met het Bod of met de in dit Biedingsbericht opgenomen informatie (met
uitzondering vanABNAMRO Bank N.V.metbetrekking totdeinhoofdstuk 3opgenomen faimess opinieen Deloitte
& Touche Accountants met betrekking tot de in paragraaf 4.9 opgenomen accountantsverklaring). Indien zodanige
informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd door derden, dient hierop niet te worden vertrouwd als
waren deze verstrekt of afgelegd door Bieder of Free Record Shop.
De afgifte en verspreiding van dit Biedingsbericht houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit
Biedingsbericht opgenomen informatie ook opeen later tijdstip dan de datum van publicatie van dit Biedingsbericht
nogjuistenvolledig is.NapublicatievanditBiedingsbericht zaltotdeDagvanGestanddoening vanallenieuwe,voor
Aandeelhouders FreeRecord Shop,relevante informatie een openbare mededeling worden gedaan.
Dit Biedingsbericht bevat uitspraken over de toekomst, die risico's en onzekerheden met zich mee kunnen brengen.
Dergelijke uitspraken kunnen worden geïdentificeerd door gebruik van toekomst gerichte terminologie, zoals
'geloven', 'verwachten', 'kunnen', 'zullen', 'anticiperen' of vergelijkbare uitdrukkingen, door bespreking van de
strategie en van (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen. Hoewel zowel Bieder als Free Record Shop, elk met
betrekking tot de door hen respectievelijk in dit Biedingsbericht gedane uitspraken, van mening zijn, dat de
verwachtingen inzulke uitspraken overdetoekomst gebaseerd zijn opredelijke veronderstellingen, kan geen garantie
wordengegeven datzulkeverwachtingen zullen uitkomen.Bij iedereuitspraak overdetoekomst moetin beschouwing
wordengenomen datfeitelijke gebeurtenissen ofresultaten substantieel kunnenafwijken van voorspellingen alsgevolg
van, onder andere, economische, politieke en/of juridische veranderingen in de markten waarin Bieder en/of Free
Record Shop actief zijn, alsmede algemene ontwikkelingen en ondernemingsrisico's in relatie tot de
ondernemingsplannen van Bieder en Free Record Shop.
Exemplaren vanhetBiedingsbericht,dejaarverslagen vanFreeRecordShopoverde boekjaren 1998/1999,1999/2000
en 2000/2001,alsmede de Statuten zijn, tot een beperkt aantal per aanvraag, kosteloos verkrijgbaar bij Free Record
Shop, ter attentie van: mevrouw M. Mokveld, Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel (fax 010 - 28 44711,

e-mail: mmokveld@frs.nl, telefoon 010 -2844 710)en bij Dexia Securities, ter attentie van: mevrouw D.van Beek,
Herengracht 182, 1016 BR te Amsterdam (fax 020 - 55 71 289, e-mail: documents@dexia-securities.nl,
telefoon 020 -5571571).
Bepaalde financiële en statistische gegevens in dit Biedingsbericht zijn onderhevig aan afrondingsverschillen. Als
gevolghiervan kunnenderesultaten vanoptellingen vanbepaaldegegevensafwijken vandeoptellingen gepresenteerd
indit Biedingsbericht.
Opdit Biedingsbericht en het Bod isNederlands recht van toepassing.
Dit Biedingsbericht verschijnt alleen in de Nederlandse taal. Een synopsis in de Engelse taal is opgenomen in dit
Biedingsbericht, maar maakt geen onderdeel uit van het Biedingsbericht. Het Biedingsbericht prevaleert boven de
synopsis.Alleen het Biedingsbericht isjuridisch bindend.

DEFINITIES
Woorden en uitdrukkingen die in dit Biedingsbericht met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis zoals
beschreven indit hoofdstuk.
Definities inhetenkelvoud wordengeachttevensdemeervoudsvomi teomvattenendefinities inhetmeervoud worden
geacht tevens deenkelvoudige vorm teomvatten.
'Aandeel Free Record Shop'

Uitstaand gewoon aandeel in het aandelenkapitaal van Free Record Shop met
een nominale waarde van€ 0,46;

'Aandeelhouder Free Record Shop'

Houder van minimaal éénAandeel Free Record Shop;

'Aanmeldingstermijn'

Deperiodegedurende welkeAandeelhouders FreeRecord Shophun Aandelen
Free Record Shop kunnen aanbieden onder de voorwaarden van het Bod,
welke periode aanvangt op 25 januari 2002 om 09:00 uur CET en eindigt
op 15 februari 2002 om 15:00 uur CET, behoudens verlenging in
overeenstemming metartikel 9o lid5Bte 1995;

'AVA'

Dejaarlijkse algemene vergadering vanAandeelhouders FreeRecordShop,die
wordtgehouden op7februari 2002om 11:00uurCETindeBeursvanBerlage,
Damrak 243 te Amsterdam, waarin tevens het Bod wordt besproken in
overeenstemming met artikel 9q lid 1 Bte 1995;

'Beursdag'

Dag waarop op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam kan worden
gehandeld;

'Bieder'

Breuco Beheer B.V, waarvan 100%van deaandelen indirect wordt gehouden
doorde heer Breukhoven en leden van zijn gezin;

'Biedingsbericht'

Hetonderhavige biedingsbericht, gedateerd 24januari 2002;

'Bod'

Hetopenbare bod uitgebracht doorBiederopalleAandelen FreeRecord Shop,
zoals omschreven indit Biedingsbericht;

'Breukhoven'

J.A. Breukhoven, directeur-grootaandeelhouder van Free Record Shop;

'Bte 1995'

Besluit toezicht effectenverkeer 1995,zoals nadien gewijzigd;

'CET'

Centraal Europese Tijd;

'Dag van Betaling'

Dedatum van betaling van de Prijs aan deAandeelhouders Free Record Shop
tegen levering van de door Aandeelhouders Free Record Shop gehouden en
aangemeldeAandelen FreeRecord Shop,zijnde uiterlijk vijf Beursdagen nade
Dag van Gestanddoening;

'Dag van Gestanddoening'

De dag waarop Bieder bekend maakt het Bod gestand te doen, uiterlijk
20februari 2002,behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn:

'Dexia Securities'

Onderdeel van Dexia Bank Nederland N.V.;

'€'

Euro;

'Euronext Amsterdam'

Euronext Amsterdam N.V.;

'Free Record Shop'

Free Record Shop Holding N.V, gevestigd teCapelle aan den IJssel, en, naar
gelang de context, al dan niet tezamen met haar dochtermaatschappijen als
bedoeld inartikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;

'NLG'

Nederlandse gulden;

'Prijs'

Het contante bedrag van € 15,25 perAandeel Free Record Shop, verminderd
met het Vast te stellen Dividend, dat wordt geboden aan alle Aandeelhouders
Free Record Shop, onder de voorwaarden zoals beschreven in dit
Biedingsbericht;

'Raad van Bestuur'

Deraad van bestuur van Free Record Shopexclusief de heer Breukhoven;

'Raad van Comrnissarissen'

Deraad van commissarissen van Free Record Shop;

'Sluitingsdatum'

De datum waarop de Aanmeldingstermijn sluit, zijnde 15 februari 2002 om
15:00uurCET,behoudens eventuele verlenging;

'Statuten'

Destatuten van Free Record Shop, voor het laatst gewijzigd op 11mei2001;

'STE'

Stichting Toezicht Effectenverkeer;

'Toegelaten Instelling'

Eeneffecteninstelling diedoorEuronextAmsterdam metinachtneming vanhet
Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market is toegelaten tot de
handel ofde afwikkeling opdeeffectenbeurs van Euronext Amsterdam;

'Vast testellen Dividend'

Het op de AVA door Aandeelhouders Free Record Shop per Aandeel Free
Record Shop vast testellen dividend over het boekjaar 2000/2001;

'Wte 1995'

Wettoezicht effectenverkeer 1995,zoals nadien gewijzigd.
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SAMENVATTING
Het Bod
Op 11 december 2001 hebben Free Record Shop en de heer Breukhoven bekend gemaakt dat de verwachting is
gerechtvaardigd dat overeenstemming zal worden bereikt over een openbaar bod door een houdstermaatschappij van
de heer Breukhoven op alle Aandelen Free Record Shop (zie paragraaf 1.9 'Persberichten'). Nadien is over het Bod
overeenstemming bereikt tussen deze houdstermaatschappij, Breuco Beheer B.V. ('Bieder'), en de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur. Het Bod wordt uitgebracht door Bieder (zie hoofdstuk 5 informatie over
Bieder'). De Prijs bedraagt € 15,25 in contanten perelk aangemeld en geleverd Aandeel Free Record Shop, verminderd
met het Vast te stellen Dividend, onder de voorwaarden en beperkingen, zoals uiteengezet in dit Biedingsbericht (zie
'Beperkingen', 'Belangrijke informatie' en paragraaf 1.6 'Voorwaarden van het Bod').
Bieder is een door Whitecourt B.V. speciaal voor het Bod opgerichte besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Whitecourt B.V. is de houdstermaatschappij van de heer Breukhoven, waarvan 100% van de
aandelen indirect wordt gehouden door de heer Breukhoven en leden van zijn gezin. De heer Breukhoven houdt
tezamen met Whitecourt B.V. en haar 100% dochtermaatschappij. Bieder, direct en indirect per de datum van dit
Biedingsbericht 1.937.181 Aandelen Free Record Shop, zijnde circa 51,2% van alle Aandelen Free Record Shop.
Hiervan houdt Bieder rechtstreeks 5.679 Aandelen Free Record Shop. Orange Fund N.V, dat bij het verschijnen van
dit Biedingsbericht circa 10,2% van deAandelen Free Record Shop houdt, heeft te kennen gegeven dat zij positief staat
tegenover het voorgenomen Bod (zie paragraaf 1.9 'Persberichten').
De heer Breukhoven zal tezamen met Whitecourt B.V. alledoor hem direct en indirect gehouden Aandelen Free Record
Shop onmiddellijk na de Dag van Betaling aan Bieder overdragen tegen uitreiking van aandelen Bieder. Voor ieder
overgedragen Aandeel Free Record Shop ontvangt Whitecourt B.V. één aandeel Bieder. Aangezien dit een transactie
tussen Whitecourt B.V. en haar 100% dochtermaatschappij, Bieder, betreft, die geen enkele invloed heeft op de
geconsolideerde resultaten van Whitecourt B.V. isde STE van mening dat ergeen sprake kan zijn van voor Whitecourt
B.V. 'gunstiger voorwaarden dan onder het bod', als bedoeld in artikel 6b Wte 1995.Hierdoor vindt artikel 6b Wte 1995
geen toepassing.
Het Bod is zodanig gestructureerd dat het management van Free Record Shop de mogelijkheid heeft om middels
aandelenbezit in Bieder te participeren in Free Record Shop. Tevens wordt de mogelijkheid gecreëerd om na
gestanddoening van het Bod een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen Bieder en Free Record Shop
aan te vragen. Binnen een zodanige fiscale eenheid kunnen rentelasten op de financiering worden verrekend met het
resultaat van Free Record Shop.
Aanbeveling
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bevelen deAandeelhouders Free Record Shop het Bod unaniem
aan (zie hoofdstuk 2 'Aanbeveling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur').
Motieven voor het Bod
Free Record Shop is genoteerd aan Euronext Amsterdam. De geringe handel, het ontbreken van de relatie tussen de
operationele performance en de ontwikkeling van de aandelenkoers, de beperking om slagvaardiger tekunnen opereren
en de lage beurskoers zijn inter alia motieven voor Bieder om dit Bod uit te brengen en op korte termijn de
beursnotering van de ondememing te beëindigen (zie paragraaf 1.2 'Achtergrond en motivering van het Bod').
Voorwaarden
Het Bod isonder andere onderworpen aan de voorwaarde dat het aantal Aandelen Free Record Shop dat vóór het einde
van deAanmeldingstermijn is aangemeld tezamen met het aantal Aandelen Free Record Shop dat direct en indirect op
het einde van de Aanmeldingstemlijn wordt gehouden door de heer Breukhoven, op de Sluitingsdatum ten minste 95%
vertegenwoordigt van het totaal aantal Aandelen Free Record Shop. Bieder houdt zicht het recht voor om het Bod ook
gestand te doen indien niet aan alle voorwaarden is voldaan (zie paragraaf 1.6 'Voorwaarden van het Bod').

Bespreking van hetBoddoordealgemene vergadering vanAandeelhouders Free RecordShop
Het Bod zal worden besproken in overeenstemming met artikel 9q lid 1Bte 1995 op de algemene vergadering van
Aandeelhouders FreeRecord Shop,diezalworden gehouden op7februari 2002indeBeursvan Berlage,Damrak 243
teAmsterdam (zie paragraaf 1.8 'Algemene Vergadering vanAandeelhouders Free Record Shop').
Tijdschema
Publicatie Biedingsbericht
Start Aanmeldingstermijn
AVA
Exdividend datum
Sluitingsdatum
Betaaldatum Vasttestellen Dividend
Dag van Gestanddoening
Dag van Betaling

24januari 2002
25januari 2002om 9:00 uur CET
7 februari 2002om 11:00uurCET
11februari 2002
15februari 2002om 15:00 uurCET,
(behoudens verlenging Aanmeldingstermijn)
21februari 2002
Uiterlijk vijf Beursdagen na Sluitingsdatum
Uiterlijk vijf Beursdagen naDag van Gestanddoening

UITNODIGING AAN AANDEELHOUDERS FREE RECORD SHOP
Onder verwijzing naarde mededelingen en beperkingen zoals vermeld indit Biedingsbericht worden Aandeelhouders
Free Record Shop uitgenodigd hun Aandelen Free Record Shop ter verkoop aan te melden op de wijze en onder de
voorwaarden zoals hierna beschreven:
(a) VoorelkAandeel FreeRecord Shopwordt een bedrag incontanten geboden van€ 15,25verminderd methetVast
testellen Dividend. Uitbetaling van het Vastte stellen Dividend zal naar verwachting plaatsvinden op21 februari
2002aan alle houders,per 8februari 2002 na beurs,vanAandelen Free Record Shop;
(b) Aandeelhouders Free Record Shop die hun Aandelen Free Record Shop hebben gedeponeerd bij een bank of
commissionair worden verzocht hun Aandelen Free Record Shop via hun bank of commissionair ter verkoopaan
temelden inhetkadervanhetBodbijDexiaBankNederland N.V.teAmsterdam.Deaanmeldingdient, behoudens
verlenging van deAanmeldingstermijn, uiterlijk op 15februari 2002om 15:00uurCETtezijn geschied;
(c) Toegelaten Instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk Aandelen Free Record Shop aanmelden bij Dexia
Bank Nederland N.V.teAmsterdam, afdeling Corporate Actions &PayingAgency (e-mail: capa@dexiabank.nl).
Door aanmelding verklaren Toegelaten Instellingen de aangemelde Aandelen Free Record Shop in bewaring te
hebben en verplichten zij zichtot levering vandeaangemeldeAandelen FreeRecord Shopnagestanddoening van
het Bod;
(d) DehoudersvanAandelen FreeRecord Shopopnaamzulleneenaanmeldingsformulier ontvangen waarmeezijhun
aanvaarding kenbaar kunnen maken. Het aanmeldingsformulier dient te worden ingevuld, getekend en
geretourneerd peraangetekende post,endient uiterlijk opde laatstedag vandeAanmeldingstermijn om 15:00uur
CET door Dexia Bank Nederland N.V. te Amsterdam, afdeling Corporate Actions & Paying Agency te zijn
ontvangen. Hetgetekendeaanmeldingsformulier zaleenonherroepelijke volmachtbehelzen dieBiederinstaatstelt
deoverdracht vandedesbetreffende Aandelen Free Record Shop inruil voordetegenprestatie beschreven indeze
paragraaf onder (a), namens partijen te voltooien, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals in het
Biedingsbericht opgenomen;
(e) De voorwaarden waaraan gestanddoening van het Bod is onderworpen, zijn vermeld in paragraaf 1.6
'Voorwaarden van het Bod'. Bieder behoudt zich het recht voor het Bod gestand tedoen ook in geval aan éénof
meer van die voorwaarden niet is voldaan. Op de genoemde voorwaarden kan alleen door Bieder een beroep
worden gedaan;
(0 Indien deAanmeldingstermijn wordt verlengd, metalsgevolg datdeverplichting om bekend temaken of hetBod
al dan niet gestand wordt gedaan, wordt uitgesteld, zal hiervan publiekelijk mededeling worden gedaan in (ten
minste) één landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, uiterlijk op de
derde Beursdag nadeoorspronkelijke Sluitingsdatum, conform artikel 9o lid 5Bte 1995;
(g) Eenaanmeldingwordtgeachtonherroepelijk tezijn,tenzijandersbepaald inhetBte 1995.Uiterlijk vijf Beursdagen
na de Sluitingsdatum zal Bieder door middel van een advertentie in (ten minste) één landelijk verspreid dagblad
enindeOfficiële Prijscourant vanEuronextAmsterdam bekendmaken ofhetBodaldannietgestand wordtgedaan.
Na mededeling van gestanddoening van het Bod, zal binnen vijf Beursdagen worden overgegaan tot betaling van
de Prijs per aangemeld en geleverd Aandeel Free Record Shop aan de Aandeelhouders Free Record Shop. Na
levering is ontbinding of vernietiging van de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst uitgesloten.
Dexia Bank Nederland N.V.isbenoemd tot betaalkantoor in verband met het Bod;
(h) BiederzalaandeToegelaten Instellingen een provisiebetalen van€ 0,072 incontanten peraangemeld engeleverd
Aandeel Free Record Shop, met een maximum van € 1.000 per depot. Aan de levering van de Aandelen Free
Record Shop en aan de betaling van de Prijs zullen bijgevolg in beginsel geen kosten verbonden zijn voor
Aandeelhouders Free Record Shop;

(i) Het Bod wordt gedaan met inachtneming van de voorwaarden en beperkende bepalingen als opgenomen in
'Beperkingen', 'Belangrijke Informatie' en paragraaf 1.6 'Voorwaarden van het Bod' van Biedingsbericht. Bieder
behoudt zich hetrechtvooreendoorof namenseenAandeelhouder FreeRecord Shopgedaneaanmelding,dieniet
volledig voldoet aan de voorwaarden gesteld indeze uitnodiging, te accepteren.
Exemplaren vanhetBiedingsbericht,dejaarverslagen vanFreeRecordShopoverde boekjaren 1998/1999, 1999/2000
en 2000/2001,alsmede de Statuten zijn, tot een beperkt aantal per aanvraag, kosteloos verkrijgbaar bij Free Record
Shop, ter attentie van: mevrouw M. Mokveld, Essebaan 55,2908 LJ Capelle aan den IJssel (fax 010 - 2844 711,email: mmokveld@frs.nl, telefoon 010 - 28 44 710) en bij Dexia Securities, ter attentie van: mevrouw D. van Beek,
Herengracht 182, 1016BRAmsterdam (fax 020 -55 71 289,e-mail: documents@dexia-securities.nl, telefoon 020 5571571).
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1

HET BOD

1.1
Omschrijving van het Bod
Op 11 december 2001 hebben Free Record Shop en de heer Breukhoven bekend gemaakt dat de verwachting is
gerechtvaardigd dat overeenstemming zal worden bereikt over een openbaar bod door een houdstermaatschappij van
de heer Breukhoven op alle Aandelen Free Record Shop (zie paragraaf 1.9 'Persberichten'). Nadien is over het Bod
overeenstemming bereikt tussen deze houdstermaatschappij, Breuco Beheer B.V. ('Bieder'), en de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur. Het Bod wordt uitgebracht door Bieder (zie hoofdstuk 5 informatie over
Bieder').DePrijsbedraagt€ 15,25incontanten perelkaangemeldengeleverdAandeel FreeRecordShop,verminderd
met het Vast testellen Dividend, onder de voorwaarden en beperkingen, zoals uiteengezet indit Biedingsbericht (zie
'Belangrijke informatie' en paragraaf 1.6 'Voorwaarden van het Bod').
Bieder is een door Whitecourt B.V. speciaal voor het Bod opgerichte besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Whitecourt B.V. is de houdstermaatschappij van de heer Breukhoven, waarvan 100% van de
aandelen indirect wordt gehouden door de heer Breukhoven en leden van zijn gezin. De heer Breukhoven houdt
tezamen met Whitecourt B.V. en haar 100% dochtermaatschappij, Bieder, direct en indirect per de datum van dit
Biedingsbericht 1.937.181 Aandelen Free Record Shop, zijnde circa 51,2% van alle Aandelen Free Record Shop.
Hiervan houdt Bieder rechtstreeks 5.679Aandelen Free Record Shop.Orange Fund N.V.,dat bij het verschijnen van
ditBiedingsbericht circa 10,2%vandeAandelen FreeRecordShophoudt,heeft tekennen gegeven datzijpositief staat
tegenover het voorgenomen Bod (zie paragraaf 1.9 'Persberichten').
DeheerBreukhoven zaltezamen metWhitecourtB.V.alledoorhemdirectenindirectgehoudenAandelen FreeRecord
Shop onmiddellijk na de Dag van Betaling aan Bieder overdragen tegen uitreiking van aandelen Bieder. Voor ieder
overgedragen Aandeel Free Record Shop ontvangt Whitecourt B.V.één aandeel Bieder.Aangezien dit een transactie
tussen Whitecourt B.V. en haar 100% dochtermaatschappij, Bieder, betreft, die geen enkele invloed heeft op de
geconsolideerde resultaten vanWhitecourt B.V.isdeSTEvan meningdatergeen sprakekanzijn van voorWhitecourt
B.V.'gunstiger voorwaarden danonderhetbod',alsbedoeld inartikel6bWte 1995.Hierdoorvindtartikel 6bWte 1995
geen toepassing.

Het Bod is op deze wijze gestructureerd teneinde het management van Free Record Shop de mogelijkheid te bieden
om middelsaandelenbezit inBieder teparticiperen inFreeRecord Shop.Tevens wordtde mogelijkheid gecreëerd om
nagestanddoening vanhetBodeenfiscale eenheid voordevennootschapsbelasting tussen BiederenFreeRecordShop
aan te vragen. Binnen een zodanige fiscale eenheid kunnen rentelasten opde financiering worden verrekend met het
resultaat van Free Record Shop.

1.2
Achtergrond en motivering van het Bod
Free Record Shop isgenoteerd opdeOfficiële Markt vandeeffectenbeurs van EuronextAmsterdam. Volgensdeheer
Breukhoven rechtvaardigt de huidige situatie van Free Record Shop handhaving van de beursnotering niet langerom
de volgende redenen:
- Alsgevolg vandegeringehandel inhetAandeel FreeRecord ShopkunnenAandeelhouders FreeRecord Shophun
belang slechts beperkt uitbreiden of verminderen zonder significante schommelingen indebeurskoers;
- Door het ontbreken van een duidelijke relatie tussen de koersontwikkeling van hetAandeel Free Record Shopen
deoperationele resultaten van Free Record Shop isdebindende werking van personeelsopties beperkt;
- Beslissingen die mogelijk pas op middellange termijn tot verbetering van het resultaat leiden, kunnen minder
eenvoudig worden genomen, gelet opde mogelijke negatieve reactie van beleggers opde korte termijn;
- Als niet-beursgenoteerde onderneming kan Free Record Shop slagvaardiger haar strategie nastreven. Free Record
Shopwordt momenteel inhaarhandelen beperktdoordat verplichtepublicatievanstrategischeinformatieeenbron
van kennis isvoorconcurrenten en toeleveranciers. Daarnaast wordt negatieve informatie overde muziekbranche
regelmatig negatief geassocieerd met Free Record Shop;
- Delagebeurskoers tegen welkehetAandeel FreeRecord Shopstond genoteerd doetgeen recht aandewaardevan
deonderneming.Tevens zou een emissie een grote verwatering totgevolg hebben.

II

1.3
Motivering van de Prijs
Over het Bod en de Prijs istussen de heer Breukhoven, als indirect houder van alle aandelen Bieder en de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur onderhandeld, waarbij de belangen van alle Aandeelhouders Free Record
Shop en alle andere bij de onderneming betrokkenen zorgvuldig zijn afgewogen. De heer Breukhoven, die tevens
directeur-grootaandeelhouder isvan Bieder,heeft inzijn hoedanigheid van voorzitter vanderaad vanbestuur vanFree
Record Shop nietdeelgenomen aan deberaadslagingen binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
over het Bod en de indit Biedingsbericht uiteengezette aanbeveling.
Bieder heeft zich bij het bepalen van de Prijs gebaseerd op een zorgvuldige financiële analyse, bestaande uit de
volgende elementen:
- Een contante waarde berekening op basis van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de winst, de
cashflow en debalans van Free Record Shop ('discounted cashflow analysis');
- Een multiple analyse gebaseerd op de waarde van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen, zoals onder
andere koers/winstverhoudingen en ondernemingswaarde/operationeel resultaat;
- Een analyse van biedpremies bij recente openbare biedingen incontanten opEuronext Amsterdam.
Onderstaande grafiek geeft deontwikkeling van dekoers vandeAandelen Free Record Shop vanaf 1 januari 2001tot
publicatie van dit Biedingsbericht weer.
Grafiek 1.1 Ontwikkeling beurskoers vanAandelen Free RecordShop
20,00 |—

jan-01

Aandelenkoers FreeRecord Shop(in € )

mrt 01

mei0

jui 01

sep01

nov01

Bron: Bloomberg

i

Het Bod vertegenwoordigt een premie van ongeveer 61% ten opzichte van de slotkoers van € 9,50 op 10december
2001,de laatsteBeursdag voordepublieke bekendmaking van het voornemen tot het Bod.
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1.4
Financiering van het Bod
BiederzalhetBodendedaarmeesamenhangende kosten financieren metdoorWhitecourtB.V.aanBieder beschikbaar
gesteldeigen vermogeneneenbancairekredietfaciliteit. Dezekredietfaciliteit toteenbedragvan€ 27.500.000 isreeds
aan Bieder toegezegd.

1.5

Gevolgen van het Bod

Strategie
Bieder zal na gestanddoening van het Bod de huidige strategie van Free Record Shop voortzetten. Deze strategie is
gericht op het nastreven van een dominante positie en waar mogelijk het marktleiderschap in de markten waarin de
onderneming actief is. Dezepositie ambieert Free Record Shop inde landen van Noordwest-Europa.
Juridische structuur
DeAandelen Free Record Shop zullen na gestanddoening van het Bod worden gehouden door Bieder. Free Record
Shop zal zelfstandig en onderdezelfde naam haar activiteiten blijven uitvoeren.
Nagestanddoening vanhetBodzalBiederzosnel mogelijk metEuronextAmsterdam inoverlegtredenomdenotering
vandeAandelen FreeRecordShopopdeOfficiële Marktvandeeffectenbeurs vanEuronextAmsterdam tebeëindigen.
Als de notering van de Aandelen Free Record Shop op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext
Amsterdam nagestanddoening van het Bod opkortetermijn niet zal worden beëindigd, behoudt Bieder zich het recht
vooren isvoornemens de verhandeling vanAandelen Free Record Shopte laten plaatsvinden via het veilingsysteem,
zoals gehanteerd door Euronext Amsterdam.
Bieder overweegt om, mede afhankelijk van het aantal Aandelen Free Record Shopdat Bieder ingevolge het Bod zal
hebben verworven, na de Dag van Betaling, een uitkoopprocedure als bedoeld in artikel 2:92a Burgerlijk Wetboek te
starten,teneinde 100%van hetgeplaatste aandelenkapitaal van FreeRecord Shopteverwerven dan weleenjuridische
fusie alsbedoeld inartikel 2:309 Burgerlijk Wetboek teeffectueren tussen FreeRecord Shopen Biederoféén of meer
van Bieder's groepsmaatschappijen.
Tevens behoudt Bieder zich het recht voor een splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek van Free
Record Shop in één of meerdere afzonderlijke entiteiten te effectueren, dan wel - al dan niet in combinatie met een
juridische fusie, splitsing of uitkoopprocedure - om Free Record Shop in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid om te zetten, dan wel om één of meerdere voorstellen tot wijziging van de Statuten aan de
Aandeelhouders Free Record Shop voor te leggen waarbij de vennootschaps- en aandelenstructuur van Free Record
Shop wordt gewijzigd. Dit kan geschieden teneinde de vennootschappelijke structuur van Free Record Shop meerin
overeenstemming tebrengen metdenagestanddoening vanhetBodontstanenieuweholding-en financieringsstructuur
van de groep.Bieder isper dedatum van dit Biedingsbericht niet voornemens de Statuten te wijzigen.
Verder ishet niet uit tesluiten dat het belang van minderheidsaandeelhouders in Free Record Shop indetoekomst zal
verwateren.Nagestanddoening vanhetBodisheteveneensmogelijk datactivaen/ofactiviteiten vanFreeRecord Shop
inde toekomst zullen worden vervreemd.
Dividendbeleid
Bieder behoudt zich het recht voor na gestanddoening van het Bod het dividendbeleid van Free Record Shop
substantieel tewijzigen en dedividenduitkeringen zelfs tot nul te reduceren.
Sociaal beleid
Dewerknemers van FreeRecord Shop vormen één vandebelangrijke peilers vandeonderneming. Na gestanddoening
van het Bod zal het huidige sociaal beleid worden voortgezet. Het Bod zal geen nadelige gevolgen voor de
werkgelegenheid hebben.Deondernemingsraad vanFreeRecordShopB.V.isgeïnformeerd overhetvoorgenomen Bod.

:

Raad vcmCommissarissen en Raad van Bestuur
DeheerWinsemius heeft te kennen gegeven bij gestanddoening van het Bod en na beëindiging van de beursnotering
af tetreden alscommissaris van Free Record Shop.
AlsgevolgvanhetBodzalerverdergeen wijziging plaatsvinden indesamenstelling vandeRaadvan Commissarissen.
Conform het rooster van aftreden ishet debeurt aan de heerA.H.J. Risseeuw om bij deAVA af tetreden. Hij heeft de
intentie uitgesproken zich niet herkiesbaar te stellen als commissaris van Free Record Shop. De Raad van
Commissarissen zal indeAVAde heer O.F.M.H.M. Merckelbach voorstellen alscommissaris van Free Record Shop
voor een periode van 3jaar. (zie paragraaf 4.1 'Algemene informatie'). Aan de aftredende Commissarissen zal als
gevolg van het Bod geen vergoeding worden betaald.
Als gevolg van het Bod zullen er geen wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van Bestuur. In het
kader van het Bod heeft deheerBreukhoven zich bereid verklaard dekomendejaren bijdeonderneming betrokken te
blijven als voorzitter van de Raad van Bestuur van Free Record Shop.
Participatieplan
Enkelekey-medewerkerszaldemogelijkheid wordengebodenteparticipereninhetaandelenkapitaal vanBieder.Detotale
omvangvanditmanagement participatieplan zalovereenkomen meteenbelangvanmaximaal7%inhetaandelenkapitaal
vanBieder.Hetmanagement participatieplan zal nagestanddoening van hetBoddefinitief worden ingevuld.
Lock-up regeling
Bieder en de heer Breukhoven verbinden zich jegens Free Record Shop om gedurende een periode van 2jaar na
gestanddoening van het Bod nietdirectof indirect meerdan intotaal 10%van hetgeplaatste kapitaal van Free Record
Shoptevervreemden,of onderanderetitel overtedragen.Metgoedkeuring vandeRaad vanCommissarissen kunnen
de voorwaarden van deze lock-up regeling worden gewijzigd.
Aandelenopties
Perdedatum vandit Biedingsbericht staan 5.000optiesopAandelen Free Record Shop uit, welkezijn toegekend aan
enkele werknemers. De onderneming onderzoekt op welke wijze de thans uitstaande opties kunnen worden
afgewikkeld (zie paragraaf 4.4 'Kapitaal enAandelen Free Record Shop'). Deeventuele kosten vandeze afwikkeling
bedragen maximaal € 200.000 (zie paragraaf 4.8 'Toelichting opdejaarrekening Free Record Shop2000/2001').

1.6
Voorwaarden van het Bod
Degestanddoening van het Bod wordt afhankelijk gesteld van de vervulling van de volgende voorwaarden:
(a) het aantal Aandelen Free Record Shop dat wordt aangemeld ter aanvaarding van het Bod vóór het einde van de
Aanmeldingstermijn tezamen methetaantal Aandelen FreeRecord Shopdat deheer Breukhoven direct of indirect
bij het einde vandeAanmeldingstermijn voor eigen rekening houdt, vertegenwoordigt ten minste 95%van het bij
heteinde van deAanmeldingstermijn totaal aantal geplaatste aandelen inhetkapitaal van Free Record Shop;
(b) vóórdeDagvan Gestanddoening wordt nieteen openbare mededeling gedaan, waaruit voorheteerst blijkt dateen
anderdanBiedereenopenbaarbodopdeAandelen FreeRecord Shopvoorbereidt, aankondigt ofuitbrengt,danwel
recht heeft verkregen ofde toezegging heeft gedaan tothet nemen vandoorFreeRecord Shopuitgegeven effecten;
(c) vóór de Dag van Gestanddoening is geen mededeling ontvangen van de STE dat het Bod, het uitbrengen van het
Bod en/of het Biedingsbericht in strijd zijn met regels gesteld bij of krachtens Hoofdstuk IIA van de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, in welk geval effecteninstellingen conform het bepaalde in artikel 32a Bte 1995 geen
medewerking zouden mogen verlenen aandeuitvoering enafwikkeling van het Bod;
(d) vóórde Dag vanGestanddoening zullen:
i alle inverband met het Bod endedaarmee samenhangende wijziging van zeggenschapsverhoudingen vereiste
of gewenste goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van binnen- en/of buitenlandse
overheden en/of anderederden onherroepelijk zijn verkregen en van kracht gebleven;
ii binnen-en/of buitenlandseoverheden nochanderederden bekleed metopenbaargezagstappen hebben gezetof
aangekondigd, diehetBod endedaarmeebeoogde wijziging indezeggenschapsverhoudingen zouden kunnen
verhinderen dan wel die op andere wijze zouden kunnen resulteren in aanmerkelijke nadelige gevolgen voor
Bieder;
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iii allekrachtenstoepasselijke regelgevinggeldendewachtperioden zijn verstreken,gedurendewelkebinnen-en/of
buitenlandse overheden of andere derden bekleed met openbaar gezag de hiervoor bedoelde stappen kunnen
zetten of aankondigen, dan wel binnen- en/of buitenlandse overheden of andere derden bekleed met openbaar
gezagbezwaarkunnen makentegenhetBodendedaarmeebeoogdewijziging van zeggenschapsverhoudingen;
(e) vóór de Dag van Gestanddoening hebben zich geen feiten of omstandigheden voorgedaan die aan Bieder ten tijde
van het uitbrengen van het Bod nietbekend waren of behoefden tezijn (waaronder begrepen maar niet beperkt tot
buitengewone ontwikkelingen - nationaal en internationaal -, financiële, politieke en/of economische
omstandigheden) en die van zodanig essentiële aard zijn dat in redelijkheid van Bieder niet gevraagd kan worden
hetBodgestand tedoen;
(f) voorafgaande aanheteindevandeAanmeldingstermijn hebben zichgeenfeiten ofomstandigheden voorgedaan,die
deBieder ten tijde van het uitbrengen van hetBod nietbekend waren of behoefden tezijn endiede intrekking van
hetBod naarhet oordeel vanEuronextAmsterdam rechtvaardigen.
Bieder behoudt zich het recht voor het Bod gestand te doen ook in geval aan één of meer van de bovengenoemde
voorwaarden,metuitzondering vanvoorwaarde(c),nietwordtvoldaan.Alleen doorBiederkanafstand wordengedaan
van de voorwaarden.

1.7
Verklaringen ingevolge het Bte 1995
Bieder en Free Record Shop verklaren, elk ten aanzien van dedoor hen verschafte informatie, dat:
(a) BiederendeRaadvanBestuurendeRaadvanCommissarissen overleg hebben gepleegd,welkoverleg heeft geleid
totovereenstemming over het Bod;
(b) Met inachtneming van en onverminderd de op pagina 1 van het Biedingsbericht vermelde beperkingen, het Bod
zich richt tot alleAandeelhouders Free Record Shop en dat aan alleAandeelhouders Free Record Shop hetzelfde
Bod wordt gedaan;
(c) FreeRecord Shopnahetverschijnen vanhetpersbericht d.d. 11 december 2001,aangaande het voornemen toteen
openbaarboddoordeheerBreukhoven vanOrangeFundN.V,datbijhetverschijnen vanditBiedingsbericht circa
10,2% van deAandelen Free Record Shop houdt, een bericht heeft ontvangen dat zij positief staat tegenover het
voorgenomen Bod;
(d) Bij het verschijnen van dit Biedingsbericht de heer Breukhoven, tezamen met zijn houdstermaatschappij,
Whitecourt B.V. en haar 100%dochtermaatschappij, Bieder, direct en indirect 1.937.181 Aandelen Free Record
Shop, circa 51,2% van alle Aandelen Free Record Shop, voor eigen rekening houdt, waarvan Bieder 5.679
Aandelen Free Record Shop houdt; Free Record Shop houdt geen aandelen in het kapitaal van Bieder;
(e) Ergeen anderedandehieronder beschreven transacties inAandelen FreeRecord Shopalsbedoeld inartikel9isub
s, t of u Bte 1995 door Bieder of rechtspersonen, waarmee Bieder in een groep is verbonden, hebben
plaatsgevonden;
Verwerving vanAandelen Free Record Shop door Whitecourt B.V.
Datum
20-12-2000
21-12-2000
22-12-2000
27-12-2000
28-12-2000
Totaal

Aantal

Prijs(in€)

Totaal(in€)

5.957
135
900
1.300
2.200

17,53
17,00
17,00
16,77
16,55

104.441,90
2.295,00
15.300,00
21.795,00
36.417,50

10.492

17,18

180.249,40

15

Motiveringvanprijs
Regulierbeursverkeer
Regulierbeursverkeer
Regulierbeursverkeer
Regulierbeursverkeer
Regulierbeursverkeer

Verwerving van Aandelen Free Record Shop door Bieder
Datum

Aantal

23-01-2002

Prijs(in€)

5.679

15,18

Totaal(in€)
86.211,76

Motiveringvanprijs
Regulierbeursverkeer

(0 Deopgaven als bedoeld inartikel 9pBte 1995aan de STE zijn verstrekt of worden versterkt;
(g) HetBodeenuitbreiding vandebestaandezeggenschapinhoudt,waardoorhetSER-besluit Fusiegedragsregels 2000
niet van toepassing is;
(h) De in het Bte 1995 voorgeschreven informatie, voorzover deze niet indeze paragraaf isopgenomen, elders inhet
Biedingsbericht isopgenomen.

1.8
Algemene vergadering vanAandeelhouders Free Record Shop
DeAVA,waarin onder andere debespreking van het Bod zal plaatsvinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9q
lid 1 Bte 1995,wordt gehouden op7februari 2002 om 11:00uurCET.Voorafgaande aan de bespreking van het Bod
zullen in deAVAde reguliere onderwerpen van dejaarlijkse AVA,waaronder vaststelling van dejaarrekening en het
dividend over het boekjaar 2000/2001, aan de orde komen. De vergadering zal worden gehouden in de Beurs van
Berlage, Damrak 243teAmsterdam.
De AVAis op de gebruikelijke wijze en conform de wettelijke eisen en de Statuten bijeengeroepen. Deze oproep is
zowel indeOfficiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, Het Financieele Dagblad en DeTelegraaf gepubliceerd.

1.9

Persberichten

Persbericht 1:
Op 11 december 2001 stuurdeFreeRecord Shopeen persbericht uitmetbetrekking totderesultaten over het boekjaar
2000/2001, waarvan de inhoud hieronder gepresenteerd wordt:
Begin citaat
11december 2001:jaaromzet 2001/2002 FreeRecord Shop Holding N.V.bijna 9% hoger
•

Omzet stijgt met 8,8% naar NLG 555,0 (Euro 251,8) miljoen

•
•
•
•

Nettowinst daalt naar NLG 12,8(Euro 5,8) miljoen (-23,6%)
Winst per aandeel bedraagt NLG 3,39 (Euro 1,54) per aandeel (-24,5%)
Inalle landen marktaandeel versterkt
Dividend van NLG 1,10 (Euro0,50) per aandeel voorgesteld

Free Record Shop Holding N.V. heeft in het boekjaar 2000/2001 voor bijna 9% meer aan (home-)
entertainmentproducten verkocht. Inalle landen heeft zijeen groter marktaandeel veroverd. Denettowinst ismet24%
gedaald. Ditis inhoofdzaak het gevolg van hogere kosten voor samenwerkers en huisvesting.
Omzet en resultaten
Degeconsolideerde omzet steeg inhet boekjaar 2000/2001 (per 30september 2001) met 8,8% naarNLG 555,0 (Euro
251,8) miljoen.
Omdat de 80%-deelneming in ProVentura B.V.per 30september 2001 is verkocht, zit dedeelneming perdezedatum
niet langer inde balans geconsolideerd.
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Debrutomarge isNLG 18,8(Euro 8,5) miljoen toegenomen tot NLG 192,2(Euro 87,2) miljoen. Het bedrijfsresultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening is met 28,2% gedaald naar NLG 17,9 (Euro 8,1) miljoen. Het bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen (EBITDA)daalde met 12,6%naarNLG34,1(Euro 15,5)miljoen. Denettowinstdaaldemet23,6%naar
NLG 12,8(Euro 5,8) miljoen ten opzichte van NLG 16,8(Euro7,6) miljoen inhet voorgaande boekjaar.
Dewinstperaandeel isuitgekomen opNLG3,39(Euro2,54)tenopzichtevan NLG4,49(Euro2,04)overhet boekjaar
1999/2000,oftewel een daling met 24,5%. Dit isberekend over het totaal van 3.782.058 geplaatste gewone aandelen
per30september 2001.Detoename met43.063aandelen invergelijking methetjaarervoor ishetgevolgvandekeuze
van aandeelhouders voor stockdividend.
Het groepsvermogen kwam ultimo 30 september 2001 uit op 55,84% van het balanstotaal. Er is een cashflow
gegenereerd van NLG 29,0 (Euro 13,2) miljoen.
Gang van zaken
Alle werkmaatschappijen en landenorganisaties hebben aan de omzetgroei bijgedragen. Dit is gebeurd ondanks een
aantoonbare teruggang van deconjunctuur inde landen waarin deholding actief is.
De dvd-markt is in Nederland en alle landen waar Free Record Shop actief is,duidelijk gestegen, zowel in aantallen
als ingeld. Deopmars van dvd wordt onder andere gestimuleerd doorde lagere verkoopprijzen. Daar staat tegenover
dat de markt van cd's krimpt o.a. door het vele kopiëren, een trend die enkelejaren geleden is ingezet. Voorhet eerst
loopt nietalleen de vraag naarcd-singles maarook naarcd-albums terug. Deomzet vancd's bijdeFree Record Shopwinkelsislichtteruggelopen. VanLeest Platenspeciaalzaken heeftjuist meercd'sverkocht. Erwerden inhet verslagjaar
intotaal 18nieuwe winkels geopend.
In Nederland is Free Record Shop B.V. met voorsprong marktleider in de (home-) entertainmentbranche. Het
marktleiderschap betreft desegmenten cd,dvdengames.Tegendeachtergrond vandesterk toegenomen concurrentie
en afzwakkende economie heeft de werkmaatschappij een bevredigende omzetgroei behaald. Omdat zij boven het
marktgemiddelde heeft gepresteerd is het marktaandeel opnieuw gegroeid. Sinds anderhalfjaar experimenteert Free
Record Shop met een nieuw winkelinterieur. De testwinkels laten een duidelijke groei zien in omzet en aantallen
bezoekers.Inhetverslagjaar zijn 2FreeRecord ShopStationskiosken dienietaanderendementsdoelstelling voldeden,
gesloten. Medealsgevolgdaarvan isdeomzet vandezeformule nauwelijks gestegen. Deafgelopen zomer inLelystad
geopende Free Factory Outlet heeft zich meteen positief ontwikkeld.
Met een autonome omzetgroei van bijna 10%gaat vanLeest Platenspeciaalzaken B.V.tegen detrend vande markt in.
Met 45 winkels is vanLeest nu dederde winkelketen met landelijke dekking. FAME music B.V.inAmsterdam heeft
een lichteomzetgroei gerealiseerd.
Deactiviteiten inBelgiëen Luxemburg hebben ookditjaarbetergepresteerd dan hetmarktgemiddelde.Ook hierisde
marktpositie versterkt. De omzet in Noorwegen is met ruim 30%gestegen, mede dankzij de opening van 6winkels.
Met 18winkels heeft Free Record Shop Norway A.S. nu een stevige positie op de Noorse markt. De 11winkels in
Finland hebben gezorgd voor een omzetgroei van ruim 10%.De bijdrage van de 2winkels die opde voorlaatste dag
van het verslagjaar werden geopend ishierbij niet inbegrepen.
De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een lager bedrijfsresultaat geboekt. Hogere kosten voor o.a.
samenwerkers enhuisvesting zijn hierdebet aan.Voordestationskiosken geldtdat hetresultaat lager isdooreen grote
verschuiving indeomzetnaartelefonieproducten, dieeen lageremargehebben.Deresultaten inBelgiëen Luxemburg
zijn belangrijk beter.Ondanksdegroteomzetstijging eneen resultaatverbetering zijn deNoorseactiviteiten nogsteeds
verliesgevend, onder andere door de aanloopkosten van de nieuwe winkels. De winkels in Finland laten een
resultaatsverbetering zien en benaderen nu het break-even niveau.
Dividendvoorstel
Aandeop7februari 2002tehouden Algemene Vergadering vanAandeelhouders wordt voorgesteld hetdividend over
het boekjaar 2000/2001 vast testellen op NLG 1,10 (Euro0,50) per aandeel in contanten.
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Vooruitzichten
In een commentaar zegt Hans Breukhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur: ik vind het uiteraard teleurstellend
dat wij geen hogere winst kunnen rapporteren. Wij denken echter dat wij met de genomen en de te nemen
kostenmaatregelen de daling in het resultaat kunnen stoppen. Gezien de huidige onzekerheid over het gedrag van de
consument doen wij als Raad van Bestuur echter geen uitspraak overdegang van zaken in het lopende boekjaar.'
Einde citaat
Persbericht 2
Op 11 december 2001 stuurden de heer Breukhoven en Free Record Shop een gemeenschappelijk persbericht uit,
waarvan de inhoud hieronder gepresenteerd wordt:
Begin citaat
Hans Breukhoven wil bod in contanten uitbrengen op alle uitstaande aandelen Free Record Shop Holding N.V.van
€ 15,25per aandeel, inclusief dividend 2001
Free Record Shop Holding N.V.en haar oprichter en directeur-grootaandeelhouder Hans Breukhoven maken bekend
datdeverwachting isgewettigd datovereenstemming wordt bereikt overeen bodincontanten doorHans Breukhoven
opalleuitstaande aandelen Free Record Shop Holding van € 15,25peraandeel.Debiedprijs isinclusief het dividend
over het afgelopen boekjaar dat tot en met september 2001 liep. Hans Breukhoven houdt thans circa 51%van de
aandelen Free Record Shop Holding.
Devoorgenomen prijs vertegenwoordigt eenpremievan67%tenopzichte vandegemiddeldekoersoverde afgelopen
40 handelsdagen (€ 9,12) en een premie van 61%ten opzichte van de slotkoers van 10december 2001,de laatste
handelsdag voordit persbericht.
Motivatie
HansBreukhoven isvanmeningdatergeenredenen zijn dieeennoteringvanFreeRecordShopHolding aan Euronext
Amsterdam thansnogrechtvaardigen. Debeursnotering biedtFreeRecord ShopHoldingnauwelijks meertoegevoegde
waarde.
Uitgifte vanaandelen isgezien delagebeurskoers vandeondememing nietopportuun.OokFreeRecord ShopHolding
wordt geconfronteerd met een onderwaardering door het zogenaamde 'smallcap-effect'. Daarnaast is de bindende
werking van personeelsopties beperkt doorhetontbreken vaneenduidelijke relatietussen dekoersontwikkeling ende
operationele resultaten van FreeRecord ShopHolding.Bovendien wordterzeerweiniggehandeld inhet aandeel Free
Record Shop Holding, waardoor aandeelhouders niet hun belang kunnen uitbreiden of afbouwen zonder grote
schommelingen inde beurskoers.
Hans Breukhoven is voornemens de huidige strategie van Free Record Shop Holding voort te zetten. Het is zijn
overtuigingdatFreeRecord ShopHoldingalsprivateondememing veelslagvaardiger wordt.Beslissingen die mogelijk
pas op middellange termijn tot verbetering van het resultaat leiden, kunnen eenvoudiger worden genomen. De
financiering van dedaarmee gepaard gaande investeringen zaldaarnaast tegen voorwaarden kunnen plaatsvinden, die
meer recht doen aan de waarde van de onderneming.
Structuur van de transactie
Indien definitieve overeenstemming wordt bereikt met Free Record Shop Holding, zal Hans Breukhoven, via een
houdstermaatschappij,eenopenbaarboddoenopalleuitstaandeaandelen FreeRecordShopHolding.Hierbij zaldeels
gebruik worden gemaakt van bankfinanciering.
Voorwaarde waaronder hetbodzalworden gestandgedaan,isiniedergevaldatten minste95% vanalleaandelen Free
RecordShopHoldingdoorHansBreukhoven wordt verworven.Nadathetbodgestand isgedaan,zalFreeRecord Shop
Holding aan Euronext Amsterdam vragen om het aandeel uitde notering tenemen.

In het kader van het bod heeft Hans Breukhoven zich verplicht bij de onderneming betrokken te blijven en is hij een
lock-up met betrekking tot de aandelen Free Record Shop Holding aangegaan voor een periode van tweejaar. In het
biedingsbericht zal deze regeling nader worden toegelicht.
Verdere procedure
Gedurende de komende weken zullen Free Record Shop Holding en Hans Breukhoven verdere stappen ondernemen
omvolledigeovereenstemming tebereikenoverhetbod.Hetbiedingsbericht wordt verwacht vóórheteindevanjanuari
2002. In overeenstemming met de Wet Openbare biedingen op Effecten zal daarna een algemene vergadering van
aandeelhouders van FreeRecord Shop Holding worden gehouden terbespreking van het bod.
Alle betrokken autoriteiten zijn geïnformeerd over het voorgenomen bod en de ondernemingsraad en de betrokken
vakbonden zijn opde hoogte gesteld.
ABNAMROtreedtopalsadviseur van FreeRecord ShopHolding, Kempen &Coalsadviseur van Hans Breukhoven.
Einde citaat
Persbericht 3
Op 11 december2001 stuurdeFreeRecord Shopeenpersbericht uitmetbetrekking tothetOrangeFund N.V,waarvan
de inhoud hieronder gepresenteerd wordt:
Begin citaat
Free Record Shop Holding N.V.deelt onder verwijzing naar het persbericht van hedenochtend mede, dat zij bericht
heeft ontvangen vanhaaraandeelhouder Orange FundN.V. datzijpositief tegenoverhet voorgenomen bodstaat endat
zij haar medewerking aan het bod zal verlenen. Orange Fund N.V. houdt meer dan 10% van het uitstaande
aandelenkapitaal van Free Record Shop Holding N.V.
Einde citaat
Persbericht 4
Op 10januari 2001 stuurden de heer Breukhoven en Free Record Shop een gemeenschappelijk persbericht, waarin
aangekondigd werddatdevoorbereidingen voorhetBodvolgensplan verliepen. Deinhoud ishieronder gepresenteerd:
Begin citaat
10januari 2002: De voorbereidingen voor het bod door een holdingmaatschappij van Hans Breukhoven op alle
aandelen FreeRecord Shop Holding N.V.verlopen volgens plan.
Onder verwijzing naarde mededeling van 11december2001en overeenkomstig artikel 9g lid Isubc Besluit toezicht
effectenverkeer 1995delen HansBreukhoven enderaadvanbestuuren raadvancommissarissen vanFreeRecordShop
HoldingN.V.mededatdebesprekingen teneindevolledigeovereenstemming tebereiken omtrenthetvoorgenomen bod
op alle aandelen Free Record Shop Holding N.V. tegen een prijs van € 15,25 inclusief dividend over het boekjaar
2000/2001 voorspoedig verlopen.
Naar verwachting zal, zoals eerder aangegeven, voor het einde van deze maand volledige overeenstemming over het
bod worden bereikt en zal dan ook het biedingsbericht verkrijgbaar worden gesteld.
Op dit moment kan het bod nog niet worden uitgebracht zoals bedoeld in artikel 9g lid I sub a Besluit toezicht
effectenverkeer 1995,aangezien dekomende periode nogbenodigd isomtotvolledige overeenstemming overhetbod
tekomen.
Einde citaat

Persbericht 5
Op23januari 2002 stuurde Free Record Shopeen persbericht, waarin de uitspraken aangaande de gang van zaken in
het eerstekwartaal van het boekjaar 2001/2002 werden gedaan.
Begin citaat
Omzet in eerste kwartaal 2001/2002 hoger; overeenstemming over bod door Hans Breukhoven
De omzet van Free Record Shop Holding N.V. is in het eerste kwartaal van het boekjaar 2001/2002 gestegen ten
opzichte van heteerstekwartaal vanhetboekjaar 2000/2001.FreeRecord ShopHoldingN.V.heeft weten te profiteren
van extra bestedingen van de consument aan het einde van het eerste kwartaal vooruitlopend op de invoering van de
euro.
Inverband metdeinnovember2000gerealiseerde verkoop vandeactiviteiten vanMAXComputer Software B.V.aan
Discovery meldt Free Record Shop Holding N.V. voorts op verzoek van Discovery in nader gesprek te zijn over de
voorwaarden waaronder de koopprijs dient teworden betaald.
FreeRecord ShopHoldingN.V.herhaalt haarop 11 december2001gedaneuitspraak datgezien dehuidige onzekerheid
over hetgedrag vandeconsument geen uitspraak overde verderegang van zaken inhet lopende boekjaar gedaan kan
worden, zulks mede gelet op de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de marktgebieden waar de
vennootschap actief is.
Free Record Shop Holding N.V. deelt voorts mede dat Breuco Beheer B.V. - een houdstermaatschappij van Hans
Breukhoven - heden een bod uitbrengt op alle uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Free Record
Shop Holding N.V.Voor nadere informatie betreffende het bod en beschikbaarstelling van het biedingsbericht wordt
verwezen naardebijgevoegde advertentie die vandaag onder meer is verschenen in het Financieele Dagblad.
Einde citaat
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2

AANBEVELING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE
RAAD VAN BESTUUR

DeRaad vanCommissarissen endeRaad van Bestuur hebben geletopde- medeindit Biedingsbericht uiteengezette strategische, financiële en sociale aspecten van het Bod geconcludeerd dat aanvaarding van het Bod in het belang is
van Free Record Shop,Aandeelhouders Free Record Shopen overige belanghebbenden van Free Record Shop.
DeRaad vanCommissarissen endeRaad van Bestuur zijn van meningdat hetBodredelijk enevenwichtig is,hetgeen
wordt ondersteund door de fairness opinie zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit Biedingsbericht. De Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur bevelen derhalve unaniem het Bod aan.
Deheer Breukhoven heeft nietdeelgenomen aan deberaadslagingen binnen deRaad vanCommissarissen endeRaad
van Bestuur over het Bod en de standpuntbepaling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur ten
aanzien van het Bod.
Capelle aan den IJssel,23januari 2002
Raad van Commissarissen
Raad van Bestuur
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FAIRNESS O P I N I E

ABNAMRO

Corporate Finance
ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082PP Amsterdam
PosrtbuPs02n8d3en,ieadreS
^ o o EA Amsterdam

A a n de Raad v a n C o m m i s s a r i s s e n
Free Record S h o p Holding N.V.
Essebaan 55
2908 LJ Capelle a.d. IJssel

Telefo

° n <020>6289 3 9 3
Telex 11006ABAMNL

Vertrouwelijk

Fairness Opinie

23januari 2002

Mijne heren,
De Raadvan Commissarissen van Free Record Shop Holding N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands
recht (de "Onderneming"), heeft ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") verzocht te beoordelen of de Vergoeding (zoals
hieronder beschreven) in hetkader van hetvoorgestelde openbaar bodopalle uitstaande aandelen vandeOnderneming (het
"Openbaar Bod"),vanuit financieel oogpunt, redelijk en evenwichtig ("fair") is voor de aandeelhouders van de Onderneming.
Het Openbaar Bod wordt voorgesteld door Breuco Beheer B.V, een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht
(de"Bieder"), waarvan 100%van de aandelen indirect wordt gehouden door de heer J.A. Breukhoven, oprichter en directeur
grootaandeelhouder van de Onderneming.
De Bieder stelt voor om aan iedere houder van een aandeel.met een nominale waarde van Euro 0,46 in het kapitaal van de
Onderneming ("Aandeel Free Record Shop") een vergoeding te betalen van Euro 15,25 in contanten voor ieder dergelijk
Aandeel Free Record Shop, verminderd met het op deAlgemene Vergadering vanAandeelhouders vast te stellen dividend
over hetafgelopen boekjaar (de"Vergoeding"). HetdoordeOnderneming voorgestelde dividend over het boekjaar 2000/2001
bedraagt Euro 0,50.
In haar rol van financieel adviseur van de Onderneming heeftABN AMRO:
1. bepaalde openbare historische bedrijfsmatige en financiële informatie geanalyseerd, waaronder de gecontroleerde
jaarrekeningen over de opeenvolgende boekjaren 1998/1999 en 1999/2000 van de Onderneming, en de concept
jaarrekening voor het boekjaar 2000/2001;
2. financiële meerjaren prognoses met betrekking tot de Onderneming in beschouwing genomen;
3. openbare informatie in beschouwing genomen inzake bepaalde andere ondernemingen;
4. besprekingen gevoerd met en informatie in beschouwing genomen zoals verschaft door het hoger management en de
Raad van Bestuur van de Onderneming inzake de bedrijfsvoering en vooruitzichten;
5. de historische koersontwikkeling en handelsvolumes vanAandelen Free Record Shop in beschouwing genomen; en
6. bepaalde overige financiële studies, analyses, en onderzoeken uitgevoerd welkeABNAMRO relevant acht.
ABN AMRO heeft aangenomen en erop vertrouwd dat voornoemde informatie, prognoses, gegevens en financiële
voorwaarden juist en volledig zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onafhankelijke
verificatie van dergelijke informatie en gegevens noch van enige onafhankelijke waardering van de activa of passiva van de
Onderneming.Metbetrekkingtotdefinanciële prognoses heeftABNAMRO aangenomen datdezeredelijkerwijs tot stand zijn
gekomen op basis van uitgangspunten welke de best beschikbare inschattingen en beoordelingen van het management van
de Onderneming met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties van de Onderneming op dat moment weergeven
alsmede datgeen daaropvolgende gebeurtenis heeft plaatsgevonden welke een materiële invloed zou kunnen hebben en die
nietaanABNAMRO ismedegedeeld.ABNAMRO aanvaardt geenverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tenaanzienvan,
en spreekt zich niet uit over, deze prognoses of de uitgangspunten waarop deze zijn gebaseerd.
ABNAMRO Bank N.V, gevestigdteAmsterdam
Handelsregister K.v.K. Amsterdam,nr33002587
BTWnr NL00 3027 144B01
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ABNAMRO heeft aangenomen en bevestiging gekregen vande Raad van Bestuur van de Onderneming dat (i) de informatie
zoals verstrekt aan ABN AMRO juist en volledig is (ii) ABN AMRO geen informatie is onthouden die de strekking van haar
oordeel in enig opzicht wezenlijk zou kunnen wijzigen en (iii) zich tot op heden geen feiten of omstandigheden hebben
voorgedaan welke ABN AMRO niet bekend zijn en welke de strekking van haar oordeel in enig opzicht wezenlijk zouden
kunnen wijzigen.
Verder baseert ABN AMRO haar oordeel noodzakelijkerwijs op de economische, monetaire, markt- en overige
omstandigheden alsmede de informatie zoals ter beschikking gesteld aanABNAMRO per de datum van ondertekening van
deze brief. Ontwikkelingen in voornoemde omstandigheden welke na deze datum plaatsvinden, alsmede informatie die na
deze datum beschikbaar wordt, zouden dit oordeel en de veronderstellingen welke daaraan ten grondslag liggen kunnen
beïnvloeden.ABNAMRO isindatgeval echter niet gehouden haar oordeel te hernieuwen, herzien of bevestigen. Het oordeel
vanABN AMRO richt zich uitsluitend op de vraag of de Vergoeding vanuit financieel oogpunt redelijk en evenwichtig ("fair")
isvoor de houders vanAandelen Free Record Shopen adresseert geen andere zaken zoals de onderliggende bedrijfsmatige
beslissing welke aan het Openbaar Bod ten grondslag ligt.
Het oordeel van ABN AMRO bevat op geen enkele wijze enig juridisch, fiscaal, accounting gerelateerd of actuarieel advies
en derhalve aanvaardt ABN AMRO geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake. Verder heeft ABN AMRO
aangenomen dat het Openbaar Bod zal worden voltooid op de voonwaarden zoals voorgesteld tussen de Onderneming en
de Bieder, zonder enige materiële wijziging of afstanddoening van de voorwaarden van het Openbaar Bod.
Het optreden vanABN AMRO als financieel adviseur, deze brief en het daarin vervatte oordeel zijn uitsluitend ten behoeve
van de Raad van Commissarissen van de Onderneming en dit oordeel wordt derhalve slechts gegeven aan de Raad van
Commissarissen van de Onderneming in verband met hun beoordeling van het Openbaar Bod. Het oordeel vanABN AMRO
vormt ingeenenkel opzicht eenaanbeveling doorABNAMRO aanenige houder vanAandelen Free RecordShopten aanzien
van de vraag of deze het Openbaar Bod zou moeten aanvaarden of afwijzen.
Gebaseerdop hetvoorgaande, isABNAMRO van mening dat perdedatumvanondertekening vandeze briefde voorgestelde
Vergoeding, vanuit financieel oogpunt, redelijk en evenwichtig ("fair") is voor de houders vanAandelen Free Record Shop.
ABNAMRO treedt in het kader van het Openbaar Bod opalsfinancieel adviseur vande Onderneming.Vantijd tottijd kunnen
bepaalde afdelingen binnen ABN AMRO en haar gelieerde rechtspersonen eveneens (i) een bancaire relatie hebben
onderhouden met de Onderneming, en (ii) transacties hebben uitgevoerd,voor eigep rekening of voor rekening van cliënten,
inAandelen Free Record Shop.
Op deze brief mag niet worden afgegaan door, noch mag deze worden geopenbaard aan, enige derde voor welk doel dan
ook. Niettegenstaande het voorgaande mag deze brief, slechts voor informatiedoeleinden, volledig worden weergegeven in
het biedingsbericht zoals te verstrekken aan de houders vanAandelen Free Record Shop.
De Nederlandse tekst van deze brief bevat de enige authentieke tekst en prevaleert als zodanig boven enige vertaling.
Dezebriefendeverplichtingen vanABNAMROtenopzichtevandeRaadvanCommissarissen vandeOnderneming,worden
beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht en de rechtbank van Amsterdam zal exclusieve
bevoegdheid hebben ten aanzien van de beslechting van enig geschil dat inverband met deze brief zou kunnen ontstaan.

Hoogachtend,
ABNAMRO Bank N.V.
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INFORMATIE OVER F R E E R E C O R D

4.1

Algemene informatie

S H O P

Oprichting
Free Record Shop werd op 11december 1974opgericht naar Nederlands recht voor onbepaalde tijd in de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd op 21 november 1989 omgezet in een naamloze
vennootschap. DeStatuten zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 11mei 2001.Deministeriële verklaring van
geen bezwaar werd opbasis van hetconcept van genoemde akte verleend onder nummer NV 147169.
Statutaire zetelen Kamer van Koophandel
Free Record Shopheeft haarstatutaire zetel inCapelle aandenIJssel en isingeschreven inhet Handelsregister vande
Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer24227617.
Raad van Commissarissen
D.A. van der Stelt, voorzitter
A.H.J. Risseeuw (tot en metdeAVA)
R Winsemius
O.F.M.H.M. Merckelbach (vanaf deAVA)
Conform het rooster van aftreden ishetde beurt aan deheerA.H.J. Risseeuw om bij deAVA af tetreden. Hij heeft de
intentie uitgesproken zich niet herkiesbaar te stellen als commissaris van Free Record Shop. De Raad van
Commissarissen zal in deAVA de heer O.F.M.H.M. Merckelbach voorstellen alscommissaris van Free Record Shop
vooreen periode van driejaar.
Raad van Bestuur
J.A. Breukhoven, president
Th.J.J. Olierook
W.H. Hurts
Adres hoofdkantoor
Free Record Shop
Essebaan 55
2908 LJCapelle aan den IJssel
Nederland
Tel:010-2844 777
Fax:010-2844 711
Intemet: www.freerecordshop.nl
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4.2

Kerncijfers

Kerncijfers
(in € miljoen, tenzijanders vermeld)

Winst-en verliesrekening
Netto-omzet
Brutomarge
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitvoering
Nettowinst

2000/2001

1999/2000

1998/1999

251,9
87,2
8,3
5,8

231,5
78,7
11,5
7,6

207,2
70,8
10,9
6,8

Balans

45,0
80,6
55,9%

Eigen vemiogen
Balanstotaal
Solvabiliteit
Aantal vestigingen
Aantal werknemers
Aantal Aandelen Free Record Shop
Cijfers perAandeel Free Record Shop in €
Eigen vermogen
Nettowinst
Dividend

40,5
81,1
50,0%

34,6
66,6
51,99

304
2.295

286
1.940

251
1.612

3.782.058

3.738.995

3.626.408

10,8
2,06
0,73

9,5
1,89
0,64

11,9
1,55
0,50*

* Voorgestelddividend

4.3

Activiteiten en organisatie

Activiteiten, winkelformules en doelgroepen
FreeRecord Shopbestaat 30jaarenrichtzichopdedistributieendeverkoopvan(home-)entertainmentproducten. Free
Record Shop isindeze markt actief met verschillende formules die zijn afgestemd opuiteenlopende doelgroepen.
FreeRecord Shopbenadert haardoelgroepen meteenaantal winkelformules, waarvan degrootste perultimo boekjaar
2000/2001 hieronder zijn beschreven:
- 'Free Record Shop'ismet 179winkelsdegrootste winkelformule van FreeRecord Shop.Deze formule richtzich
op een gevarieerd publiek in de leeftijdsdoelgroep 16 tot 39 jaar. De verkoop en distributie van (home-)
entertainmentproducten wordt bewerkstelligd door middel van een multi-channel strategie (winkelfilialen,
stationskiosken en internet);
- 'VanLeest Platenspeciaalzaken' heeft intotaal 45 winkels. Metde 'VanLeest' formule worden muziekliefhebbers
van 25jaar en ouder benaderd meteen 'breed en specialistisch' assortiment;
- 'Fame Music' iseen megastore inAmsterdam meteen zeer uitgebreid assortiment van muziek- en beeldtitels.
Buiten Nederland is Free Record Shop actief met de winkelformule 'Free Record Shop' in België met45 winkels,in
Luxemburg met 2winkels, inNoorwegen met 18winkelsen inFinland met 11winkels.
Free Record Shop wil haar klanten 24 uurper dag en 7dagen inde week van dienst kunnen zijn. Daarom maakt Free
Record Shop voor de verkoop en distributie gebruik van de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan uit de
samenbundeling van het winkelnetwerk met de ICT-technologie, het 'bricks & clicks' concept. Dit houdt in dat de
winkelformules in de landen waar Free Record Shop actief is, worden ondersteund met eigen websites. Het aantal
'pageviews'en deomzetdieFree Record Shop metinternet heeft gerealiseerd, zijn sindsdestart van hetconcept, drie
jaar geleden,jaarlijks verdubbeld. Deomzet uit internet bedraagt echter minderdan I%vandetotale geconsolideerde
omzet van Free Record Shop.
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Entertainment producten
FreeRecordShoplevertproducten endiensten ophetgebied van(home-)entertainment encommunicatie. Hetaanbod
bestaat uit beeld- en geluidsdragers, computersoftware, games,boeken, tijdschriften, telefonie, internetactiviteiten en
daaraan gerelateerde producten en diensten.
Strategie
Free Record Shop richt zich op meegroeien en zo mogelijk vooruitlopen op marktontwikkelingen. In de markten
waarop de onderneming actief is, streeft Free Record Shop naar ten minste een dominante positie en waar mogelijk
marktleiderschap. Deze posities ambieert Free Record Shop inde landen van Noordwest-Europa.
Beleid
Het beleid van Free Record Shop richt zich op het vergroten van haar posities binnen de bovenbedoelde gevarieerde
leeftijdsdoelgroepen. FreeRecord Shopprobeertditbeleid intevullen doormiddel van verbreding vandeproductmix
en aanpassing van de winkelinrichting.
Een dominante positie of het marktleiderschap probeert de onderneming enerzijds met autonome groei te bereiken;
anderzijds onderzoekt Free Record Shop binnen de bestaande markten mogelijkheden voor overnames die passen in
degestelde strategie.Ook onderzoekt Free Record Shop mogelijkheden om inandere Noordwest-Europese landen uit
te breiden.
Sociaal beleid
Free Record Shop investeert voortdurend in hethuman resources beleid en interneopleidingen omopdezewijze zorg
te dragen voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van alle functies in de winkels en op het
hoofdkantoor.
Financiële doelstellingen
Definanciële doelstelling voorde lange termijn istweeledig:
- Het realiseren van een gestage groei van omzet en nettowinst met gemiddeld meerdan 10%perjaar;
- Hetcreëren van eeh toename van aandeelhouderswaarde.
Omde financiële doelstellingen tebereiken wordt een strikt kostenbeleid nagestreefd.
Investeringen
Free Record Shop zal de komendejaren door middel van uitbreidingsinvesteringen het aantal winkels, op daarvoor
geschikte locaties,vergroten. Daamaast zal deondememing fors investeren ineen nieuwdistributiecentrum en nieuwe
ICT-systemen. Het zwaartepunt vandeze laatstgenoemde investeringen ligt naar verwachting in boekjaar 2002/2003.
Gang vanzaken
Op23januari 2002isdoor FreeRecord Shopeen persbericht uitgestuurd metdaarin uitspraken overderesultaten van
heteerste kwartaal van het boekjaar 2001/2002. Een aantal passages uitdit persbericht ishieronder weergegeven.
Begin citaat
De omzet van Free Record Shop Holding N.V. is in het eerste kwartaal van het boekjaar 2001/2002 gestegen ten
opzichte vanheteerstekwartaal vanhetboekjaar 2000/2001.FreeRecord ShopHolding N.V.heeft weten te profiteren
van extra bestedingen van de consument aan het einde van het eerste kwartaal vooruitlopend opde invoering van de
euro.
In verband metdeinnovember 2000gerealiseerde verkoop vandeactiviteiten van MAXComputerSoftware B.V.aan
Discovery meldt Free Record Shop Holding N.V. voorts op verzoek van Discovery in nader gesprek te zijn over de
voorwaarden waaronder dekoopprijs dient teworden betaald.
FreeRecordShopHoldingN.V.herhaalt haarop 11 december2001gedaneuitspraak datgeziendehuidigeonzekerheid
over hetgedrag vandeconsument geen uitspraak overdeverderegang van zaken inhet lopende boekjaar gedaan kan
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worden, zulks mede gelet op de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de marktgebieden waar de
vennootschap actief is.
Einde citaat
Daamaast zijn er gesprekken gaande over de verkoop van de activiteiten van Uitgeverij Rotterdam B.V.

4.4

Kapitaal en Aandelen Free Record Shop

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Free Record Shop bedraagt € 6.900.000, verdeeld in 15.000.000 gewone aandelen
Free Record Shop. Deze aandelen Free Record Shop hebben een nominale waarde van € 0,46 elk. Op de datum van
publicatie van dit Biedingsbericht zijn 3.782.058 gewone aandelen Free Record Shop geplaatst en volgestort.
Aandeelhouders Free Record Shop
In het kader van de 'Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996' zijn de volgende
Aandeelhouders Free Record Shop met een belang van 5%ofmeer volgens de meest recente meldingen bij Free Record
Shop bekend:

Aandeelhouder Free Record Shop

Belang

Southside Property Development Ltd.
Orange Fund N.V.
J.A. Breukhoven

10,97%
10,18%
53,9%

Datuni ontstaan meldingsplicht
13december 2001
21 september 2001
5 februari 1999

Deze meldingen kunnen afwijken van de werkelijke bestaande belangen van de hier genoemde Aandeelhouders Free
Record Shop. Deze Aandeelhouders Free Record Shop zijn alleen dan gehouden tot het melden van enige wijzigingen
in hun deelneming als,door een handeling van deAandeelhouder Free Record Shop zelf, het betreffende belang onder
of boven bepaalde voorschreven drempelwaarden komt.
De Raad van Commissarissen houdt, per de datum van dit Biedingsbericht, geen Aandelen Free Record Shop.
De Raad van Bestuur inclusief de heer Breukhoven houdt, per de datum van dit Biedingsbericht, 1.942.181 Aandelen
Free Record Shop, waarvan de heer Breukhoven tezamen met zijn houdstermaatschappij, Whitecourt B.V. en haar
100% dochtermaatschappij. Bieder, direct en indirect 1.937.181 Aandelen Free Record Shop houdt.
Aandelenopties
Op de datum van publicatie van dit Biedingsbericht staan 5.000opties opAandelen Free Record Shop uit, zoals vermeld
in de volgende tabel:

Jaar uitgifte

2000

Totaal aantal
uitstaande opties

Waarvan
Raad van Bestuur
inclusief
de heer Breukhoven

5.000

Uitoefenkoers
(in€)

Geldig tot

14,43

24/01/05

De Raad van Commissarissen houdt, per de datum van dit Biedingsbericht, geen opties opAandelen Free Record Shop.
Free Record Shop heeft aan een lid van de gehele raad van bestuur van Free Record Shop, in verband met in het verleden
uitgegeven en inmiddels uitgeoefende opties opAandelen Free Record Shop, leningen ter beschikking gesteld van circa
€ 95.000. Deze leningen zullen na gestanddoening van het Bod onder dezelfde voorwaarden worden gecontinueerd.
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Ontwikkeling van de aandelenkoers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de koersontwikkeling tot publicatie Biedingsbericht van deAandelen Free
Record Shop genoteerd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

Koers (in € )
2001

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari*

2002

Hoog

Laag

19,00
17,70
16,90
13,10
12,20
11,80
11,50
11,20
11,15
9,70
9,85
15,05
15,20

16,25
16,40
13,00
11,80
11,75
10,80
10,80
10,85
8,10
8,30
8,50
9,30
14,94

*Totenmet23januari
Bron:Bloomberg
Slotkoers (in € )
2001

3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
10december
11december
12december
13december

2002

9,50
9,30
9,30
9,63
9,40
9,50
14,80
14,91
14,93

14december
17december
18december
19december
20 december
21 december
24 december
27 december
28 december

14,93
14,91
14,93
14,93
14,93
14,93
14,93
14,94
14,94

2januari
3januari
4januari
7januari
8januari
9januari
10januari
11 januari
14januari

15,00
15,03
15,04
15,05
15,05
15,05
15,07
15,07
15,07

15januari
16januari
17januari
18januari
21januari
22januari
23januari

Bron:Bloomberg

4.5
Dividend
Het huidige dividendbeleid van Free Record Shop is er op gericht een substantieel deel van de nettowinst in de vorm
van dividend aan Aandeelhouders Free Record Shop uit te keren.
Dividend
(in€)

Contant
Stock

2000/2001

1999/2000

1998/1999

0,50*

0,73
1/24

0,64
1/68

* Voorgestelddividend

4.6
Overige informatie
Anders dan vermeld in dit Biedingsbericht hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in de resultaten en de
financiële positie van Free Record Shop sinds ultimo boekjaar 2000/2001.
Free Record Shop is niet betrokken bij procedures of geschillen die naar het oordeel van Raad van Bestuur inclusief
de heer Breukhoven van wezenlijke invloed kunnen zijn op de vermogenspositie en resultaten van Free Record Shop.
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15,07
15,08
15,09
15,09
15,09
15,10
15,20

4.7
Geconsolideerde balans, Winst- en Verliesrekening en Kasstroomoverzicht
De indeze paragraaf opgenomen financiële infonnatie kan door afrondingsverschillen licht afwijken van gepubliceerde
jaarrekeningen.
Geconsolideerde balans ultimo boekjaar
(in € duizenden)
2000/2001

1999/2000

1998/1999

ACTIVA
Vasteaciiva
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

363

373

502

24.458
1.547

25.906

24.276

0

738

Vlottende activa
Voorraad
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

39.216
2.079
7.173

34.170
2.163
6.618

29.768
1.479
3.419

5.763

11.877

6.397

80.599

81.107

66.579

45.023

40.534

-16

-99

34.555
-118

0

480

862

Langlopende schulden

2.514

3.704

4.047

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Leveranciers
Overige schulden

704

851

21.491
10.883

23.190
12.447

2.370
16.183
8.680

Totale passiva

80.599

81.107

66.579

Liquide middelen
Totale activa

PASSIVA
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel van derden
Voorzieningen
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in€ duizenden)

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Verkoopkosten
Algemene kosten
Netto-omzetresultaat

2000/2001

1999/2000

1998/1999

251.864
-164.661

231.477
-152.819

207.187
-136.350

87.203

78.658

•70.837

-6.877
-72.530

-7.066
-63.029

-6.375
-53.735

7.796

8.563

10.727

Overige bedrijfsopbrengsten
Financiële baten
Financiële lasten

313
454

2.726

620

285
520

-250

-399

-655

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

8.313

11.510

10.877

-3.221
0 .
-291

-3.798

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen
Aandeel derden

-2.912

0
-77

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Buitengewone baten en lasten
Belasting buitengewoon resultaat
Resultaat na belasting

30

33
-362

5.324

7.998

6.750

335
157

-505

117

0
0

5.816

7.610

6.750

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(HI € duizenden)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Toename vorderingen
Toename voorraden
Afname / toename leveranciers
Toename / afname belastingen
Toename/ afname voorzieningen
Toename/ afname overige schulden
Ontvangen / betaalde interest
Betaalde winstbelasting

2000/2001

1999/2000

1998/1999

8.109

11.289

11.012

7.353
-501
-5.085
-981

6.399
-1.157
-1.424
5.367
-1.796
-383
-2.663

5.223
-893
-2.392
1.435
-952

684
-480

24
196

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving groepsmaatschappijen
Investeringen in immateriële vaste activa
(Des)investeringen in materiële activa
Verstrekkingen en aflossingen van lange termijn leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit hoofde van uitgifte van aandelen
Ontvangsten uit langlopende schulden /
verstrekkingen van langlopende vorderingen
Aflossingen langlopende schulden
Betaald /ontvangen dividend

Koers-en omrekeningsverschillen op geldmiddelen
Afname / toename geldmiddelen in boekjaar
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80

^1.576

-3.540

-370
-251
-2.525

4.743

12.286

10.367

-353
-344
-6.219
-1.547

-371
-779
-7.044

-273
-1.220
-6.759

0

0

-8.463

-8.194

-8.252

1.334

412

0
555
-2.949

1.082
-1.439
411

-414
-680
-1.480

-2.394

1.388

-2.162

0

0

-3

-6.114

5.480

-50

194

4.8
Toelichting op dejaarrekening Free Record Shop 2000/2001
De hieronder uiteengezette tekst isafkomstig uit hetjaarverslag 2000/2001 van Free Record Shop:

Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Algemenegrondslagen voorde opstelling van dejaarrekening
Dejaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Het boekjaar loopt van 1oktober tot en met
30september van het volgendejaar. Devermelde bedragen luiden induizenden euro's.
Consolidatie
In de consolidatie zijn begrepen de financiële gegevens van Free Record Shop Holding N.V. en haar groepsmaatschappijen. De activa en passiva en de resultaten van deze vennootschappen worden integraal geconsolideerd.
Onderlinge vorderingen, schulden en leveranties zijn geëlimineerd.
Valuta
Koersverschillen opbuitenlandse deelnemingen enopdaaraan verstrekte ofdaarvan ontvangen langlopende leningen
worden rechtstreeks naarhet eigen vermogen gebracht. Vorderingen, liquide middelen en schulden in vreemde valuta
zijn omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersverschillen die ontstaan uit vóór balansdatum afgewikkelde
vreemdevalutatransacties inhetkadervandenormalebedrijfsuitoefening, zijn begrepen inhetbedrijfsresultaat. Posten
invreemde valuta indewinst-en verliesrekening zijn omgerekend tegen degemiddelde koersgedurende het boekjaar.
Gesegmenteerde informatie.
Gezien deaardenderisico-inschatting vandehuidigeactiviteiten endegeografische spreiding isdeRaad van Bestuur
van mening dat de huidige activiteiten alseen geheel segment kunnen worden geclassificeerd.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vasteactiva
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd opde bedragen van de bestede kosten onder aftrek van afschrijvingen.
Deafschrijvingen bedragen een percentage van debestede kosten.
Materiële vasteactiva
Demateriëlevasteactivazijn gewaardeerd opdeaanschaffingswaarde, venninderd metafschrijvingen bepaaldopbasis
van degeschatte levensduur. Deafschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingswaarde.
Financiële vasteactiva
••
De deelnemingen zijn gewaardeerd op nettovermogenswaarde, berekend volgens de grondslagen van de
moedermaatschappij. De betaalde goodwill inzake ovemame van ondememingen wordt ten laste van de algemene
reservegebracht.Vorderingen zijn opgenomen tegen nominalewaarde;voordubieuze vorderingen iseen afwaardering
toegepast.
Voorraden
De voorraad geluidsdragers etc. isgewaardeerd tegen degemiddelde inkoopprijs, verminderd met afwaardering voor
incourante voorraden. Deafwaardering bedraagt gedifferentieerde percentages van de voorraadwaarde.
Vorderingen, liquidemiddelen enschulden
Vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde;voordubieuze vorderingen iseen
afwaardering toegepast.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten op transacties zijn verantwoord in het
jaar waarin degoederen endiensten zijn geleverd c.q. verricht;de verliezen optransacties zijn verantwoord inhetjaar
waarin deze voorzienbaar waren.
Netto-omzet
De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengst uit leveringen van goederen en diensten aan derden, onder aftrek
van kortingen en over deomzet geheven belastingen.
Vennootschapsbelastmg
De belasting wordt berekend opbasis van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, rekening houdend met fiscale
faciliteiten.
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
Devennootschappelijke winst- en verliesrekening isopgemaakt met inachtneming van artikel 402,boek 2BW.
Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en stortingen onderweg. Kasstromen in
vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten enuitgaven uithoofde van interest,ontvangen dividenden enwinstbelastingen worden opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
Deaankoop/verkoopprijs vanverworven/vervreemde groepsmaatschappijen wordtopgenomen onderdekasstroom uit
investeringsactiviteiten, voorzover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in verworven/vervreemde groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen worden opdeaankoop/verkoopprijzen in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial-leasecontract wordt
voorhetgedeeltedatbetrekkingheeft opdeaflossingen alseen uitgaveuitfinancieringsactiviteiten aangemerktenvoor
het gedeelte dat betrekking heeft opde interest alseen uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Immateriële vaste activa
(/'/; € duizenden)
Huurrecht

Totaal
2000/2001

Totaal
1999/2000

Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Valutaverschillen

373
150
-65
-94
-1

373
150
-65
-94
-1

502
0
-21
-108
0

Boekwaarde einde boekjaar

363

363

373

1.589

1.589

1.500

Bedrijfsgebouwen
en
terreinen

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal
2000/2001

Totaal
1999/2000

Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Valutaverschillen

5.698
2
-302
-192
0

20.208
7.171
-1.056
-7.067
-4

25.906
7.173
-1.358
-7.259
-4

24.276
8.168
-270
-6.291
23

Boekwaarde einde boekjaar

5.206

19.252

24.458

25.906

Totaal afschrijving einde boekjaar

1.971

28.300

30.271

26.492

Totaal afschrijving einde boekjaar

De huuiTechten worden naar rato van de huurrechttermijnen afgeschreven.

Materiële vaste activa
(in€ duizenden)

Deafschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingswaarde.
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
0-3%
Andere vaste bedrijfsmiddelen
10-50%
De opstallen zijn verzekerd tegen herbouwwaarde en andere vaste bedrijfsmiddelen tegen nieuwwaarde.
Financiële vaste activa
(in € duizenden)

Deelnemingen
Leningen u/g

2000/2001

1999/2000

0
1.547

0
0

1.547
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Lijst van deelnemingen

Touristik System - Marketing GmbH
Zon Nederland N.V.

Vestigingsplaats

%

Geconsolideerd

Osnabriick
Amsterdam

40
4,46

nee
nee

2000/2001

1999/2000

Leningen u/g
(in € duizenden)

2.990
-1.443

Verstrekkingen
Aflossingen/afwaardering

1.547

Boekwaarde einde boekjaar

Een bedrag groot € 730.500 heeft een looptijd korter dan eenjaar.
Voorraden
(in € duizenden)

Geluidsdragers etc.
Afwaardering voor incourantheid

2000/2001

1999/2000

43.613
4.397

37.935
3.765

39.216

34.170

2000/2001

1999/2000

4.984
2.189

3.374
3.244

7.173

6.618

De voorraden zijn verzekerd tegen inkoopwaarde.
Overige vorderingen
(in € duizenden)

Diverse vorderingen
Vooruitbetaald en nog teontvangen

Onder diverse vorderingen iseen bedrag opgenomen groot € 1.650.000 (1999/2000 € 1.270.000 voortvloeiend uit de
acquisitie van Free Record Shop (Mega) Store B.V.en Free Record Shop (Mega) Store België N.V.Tevens iseen bedrag
opgenomen groot € 350.000 (1999/2000 € 531.000) betreffende belastinglatenties, ontstaan als gevolg van tijdelijke
verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale verwerking van betaalde goodwill in verband met ovemame van
winkels. Een bedrag groot € 215.500 (1999/2000 € 120.000) heeft een looptijd langer dan een jaar. Onder
vooruitbetaald en nog te ontvangen is een bedrag opgenomen groot € 1.350.000 (1999/2000 € 400.000) in verband
met vooruitbetaalde huren.
Eigen vermogen
Voor de toelichting op de samenstellende bestanddelen van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op
de vennootschappelijke balans.
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Voorzieningen
(in € duizenden)

Assurantie eigen risico ziekengeld
Overige voorzieningen

2000/2001

1999/2000

0

227
253

o

480

In het boekjaar 2000/2001 is de voorziening assurantie eigen risico ziekengeld vrijgevallen als gevolg van gewijzigde
Richtlijnen voor dejaarverslaggeving in 2001.
Langlopende schulden
Kredietinstellingen:
Een bedrag groot € 1.035.000 (1999/2000 €1.144.000) kent een looptijd langer dan 5jaar. De gemiddelde rentevoet
bedraagt 6,1%.
Als zekerheden zijn gesteld:
a) hypotheek ad € 4.765.000 op het bedrijfspand te Capelle aan den IJssel;
b) - hoofdelijke medeschuldenaarstelling van de groepsmaatschappijen;
- verpanding van de bedrijfsuitrusting en voorraden indien de solvabiliteit beneden de 40% van het balanstotaal
komt.
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Deze bedragen betreffen aflossingen van de langlopende schulden voor komend boekjaar alsmede schulden met een
looptijd korter dan Ijaar. Voor de gestelde zekerheden verwijzen wij naar de langlopende schulden.
Overige schulden
(in € duizenden)
2000/2001

1999/2000

300

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Dividenden
Overige schulden
Vooruitontvangen en nog te betalen

242

1.891
3.582 .
5.110
10.883

3.700
3.468
5.037
12.447

Onder overige schulden is een bedrag opgenomen groot € 2.300.000 (1999/2000 € 2.400.000) voor mogelijke
reorganisatiekosten in verband met in 1999/2000 verworven deelnemingen. Onder voomitontvangen en nog te betalen
is een bedrag opgenomen groot € 2.700.000 (1999/2000 € 2.000.000) aan verplichtingen jegens personeel en een
bedrag groot € 1.270.000 (1999/2000 € 565.000) aan verplichtingen in verband met verkochte muziekcheques.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huren
De groepsmaatschappijen hebben de winkelmimten in huur verkregen, veelal op meerjarige contracten met opties voor
verlenging van de huurtermijnen. De huurprijzen worden periodiek geïndexeerd. Naar verwachting zal dejaarhuur in
boekjaar 2001/2002 € 18.300.000 bedragen.
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Bankgaranties
Ten behoeve van verhuurders van bedrijfsmimten zijn door de bankiers ten laste van de groep bankgaranties verstrekt
ten bedrage van € 1.700.000.
Diversen
Voor fiscale verplichtingen van Free Record Shop (Mega)store Belgium N.V.ontstaan in de periode voor de acquisitie
zijn door de verkoper garanties gesteld.
De waarde van de thans lopende opties wordt voor de optiehouders onder meer in negatieve zin beïnvloed door het
voorgenomen openbare bod op ter beurze genoteerde aandelen in de vennootschap. De vennootschap zal optiehouders
voor gederfde inkomsten gedeeltelijk compenseren. De eventuele kosten van deze compensatie bedragen maximaal
circa € 200.000.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Netto-omzet

(m € duizenden)

Omzet

2000/2001

1999/2000

251.864

231.477

2000/2001

1999/2000

29.683
5.550

26.065
4.390

35.233

30.455

Samenwerkerskosten
(in € duizenden)

Lonen en salarissen
Sociale lasten

Gedurende het boekjaar 2000/2001 waren er op fulltimebasis gemiddeld 1.416 samenwerkers in dienst van de diverse
vennootschappen (1999/2000: 1.150).

Sociale lasten
(in € duizenden)

Bedrijfsvereniging
Pensioenlasten

2000/2001

1999/2000

4.8
662

3.857
533

5.550

4.390

De bezoldiging van de Raad van Bestuur bedroeg in het boekjaar 2000/2001 € 680.000 (1999/2000 € 563.000).
De bezoldiging van de Commissarissen bedroeg in het boekjaar 2000/2001 € 34.000 (1999/2000 € 36.000).
Bij de Raad van Bestuur zijn 1.936.502 aandelen Free Record Shop Holding N.V. in bezit.
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Bij de Raad van Bestuur, met uitzondering van de heer J.A. Breukhoven, zijn 5.000 opties op 5.000 aandelen Free
Record Shop Holding N.V. in bezit. Deze opties kunnen worden uitgeoefend met een uitgifteprijs van € 19,06 en de
uitoefenperiode loopt van 30 december 1998 tot en met 29 december 2001.
Bij overige personeelsleden zijn 5.000opties op 5.000 aandelen Free Record Shop Holding N. V.in bezit. Deze opties
kunnen worden uitgeoefend met een uitgifteprijs van € 14,43 en de uitoefenperiode loopt van 25januari 2000 tot en
met 24januari 2005.
Overige bedrijfsopbrengsten
(in € duizenden)

Opbrengst huurderden bedrijfspanden etc.
Opbrengst afkoop huurcontracten
Reorganisatie voorziening (per saldo: vrijval)
Diversen

2000/2001

1999/2000

138

175

131
2.224
317
54

313

2.726

-

Belastingen
De aansluiting tussen de verantwoorde vennootschapsbelasting volgens degeconsolideerde winst- en -verliesrekening,
uitgaande van de last volgens het wettelijke belastingtarief en de belastinglasl uitgaande van het resultaat voor
belastingen is als volgt:
(in € duizenden)
2000/2001

1999/2000

Vennootschapsbelasting uitgaande van geldende belastingpercentage van35%
ln de toekomst te verrekenen verliezen resp. verrekeningen met compensabel verlies
Afwijkend tarief buitenlandse deelnemingen
Deelnemingsvrijstelling
Belast bij derden
Afwijking latentietarief
Correctie voorgaandejaren

3.027
96
99
-276
-50
-26
-115

3.852
-599
-28
60
-95
-91
5

Belastingen volgens de winst-en-verliesrekening

2.755

3.104

Buitengewone baten en lasten
Onder de buitengewone baten is de boekwinst verantwoord in verband met de verkoop van de 80% deelneming in
ProVentura B.V.
Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel respectievelijk per gewoon aandeel na verwatering uitgaande van
volledige verwatering is berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen respectievelijk het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen na verwatering.

2000/2001

1999/2000

5.816

7.610

Gewogen aantal uitstaande aandelen per 30/9

3.760.527

3.695.202

Gewogen aantal uitstaande aandelen per 30/9 na verwatering

3.760.550

3.698.435

Resultaat na belastingen
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Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Free Record Shop Holding N.V. en haar oprichter en directeur-grootaandeelhouder Hans Breukhoven hebben op
11december 2001 bekend gemaakt dat laatstgenoemde middels een houdstermaatschappij een bod in contanten van
€ 15,25peraandeel wiluitbrengenopalleuitstaandeaandelen FreeRecord ShopHoldingN.V.Debiedprijs isinclusief
hetdividend overhetboekjaar dat toten metseptember 2001 liep.HansBreukhoven houdt thans middellijk circa51%
van de aandelen Free Record Shop HoldingN.V.
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Vennootschappelijke balans per 30 september 2001 (na resultatenverwerking)
(in € duizenden)

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

30-9-2001

30-9-2000

4.673
27.044

5.175
13.500

31.717
Vlottende activa
Vorderingen
Groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

Liquide middelen
Totale activa

2.868
2.132

10.638
1.008

5.000

11.646

14.509

20.968

51.226

PASSIVA
Eigen vermogen
Gestort kapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserve
Algemene reserve

18.657

1.740
8.425

51.289

1.697
8.468

65

62

34.793

30.307

45.023

40.534

Voorzieningen

2.414

3.464

Langlopende schulden
Kredietinstellingen

1.471

1.580

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Vooruitontvangen en nog te betalen

Totale passiva

109
36

1.156

1.943

3.832

230

614

2.318

5.711

51.226

109

51.289

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
1-10-2000t/m
30-9-2001

1-10-1999t/m
30-9-2000

Resultaat voor resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen

687
5.129

-345
7.955

Nettowinst

5.816

7.610
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Toelichting op de vennootschappelijke balans
Materiële vaste activa
(in € duizenden)
Bedrijfsgebouwen
en
terreinen

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal
2000/2001

Totaal
1999/2000

Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen /desinvesteringen
Afschrijvingen

4.984
-300
-165

191
33
-70

5.175
-267
-235

5.470
-36
-259

Boekwaarde einde boekjaar

4.519

154

4.673

5.175

Totaal afschrijvingen einde boekjaar

1.745

218

1.963

1.874

2000/2001

1999/2000

24.029
3.015

9.456
4.044

27.044

13.500

Vestigingsplaats

%

Geconsolideerd

Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Aruba
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Aartselaar
Helsinki
Helsinki
Capelle aan den IJssel
Luxemburg
Amsterdam
Brussel
Oslo
Capelle aan den IJssel
Curagao
Vianen
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Osnabriick
Ridderkerk
Eindhoven

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
100
100
100
50
50
40
100
100

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja

Financiële vaste activa
(in € duizenden)

Deelnemingen
Leningen u/g

Lijst van deelnemingen

Blue Note B.V.
Bravo Boeken en CD's B.V.
FAME music B.V.
Free Internet ShopN.V.
Free Label B.V.
Free Net B.V.
Free Record ShopB.V.
Free Record Shops Belgium N.V.
Free Record Shop Finland KY
Free Record Shop Finland OY
Free Record Shop Investments B.V.
Free Record Shop Luxembourg S.A.R.L.
Free Record Shop (Mega)store B.V.
Free Record Shop (Mega)store BelgieN.V.
Free Record Shop NorwayA.S.
Free Record Shop Service B.V.
Hotelservice Concept N.V.
Intemational Hotelservice Holding B.V.
L.H.A. Vehmeijer Holding B.V.
MAX Computer Software B.V.
De Nederlandse Telefoonmaatschappij Nedtel BV.
Stationskiosken Beheer B.V.
Stationskiosken C.V.
Touristik System -Marketing GmbH
Uitgeverij Rotterdam B.V.
vanLeest Platenspeciaalzaken B.V.
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Vehmeijer Den Haag B.V.
Vehmeijer Rotterdam B.V.
Zon Nederland N.V.

Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Amsterdam

100
100
4,46

Ja
Ja
Nee

2000/2001

1999/2000

9.456
600
5.129
9.858
-842
-172

9.594
-282
7.955
-7.534
195
-472

24.029

9.456

2000/2001

1999/2000

4.044
2.348
-3.323
-54

1.033
3.454
-545
102

3.015

4.044

2000/2001

1999/2000

5.609
-2.741

13.398
-2.760

2.868

10.638

Deelnemingen:
(in € duizenden)

Het verloop van deelnemingen isals volgt:
Boekwaarde begin boekjaar
Desinvesteringen/Investeringen boekjaar
Resultaat boekjaar
Kapitaalstortingen respectievelijk dividenduitkeringen
Afname/toename van de voorziening voor vermogenstekort deelnemingen
Goodwill ten laste van reserve door deelneming
Boekwaarde einde boekjaar

Leningen
(in € duizenden)

Het verloop van leningen isals volgt:
Stand begin boekjaar
Verstrekkingen
Aflossingen/afwaardering
Koersverschillen
Stand einde boekjaar

Vorderingen
(in € duizenden)

Despecificatie van de groepsmaatschappijen luidt als volgt:
Vorderingen groepsmaatschappijen
Af: Voorziening vermogenstekort deelnemingen
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Eigen vermogen*
Gestort kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 6.900.000
Deverdeling isals volgt:
7.500.000 gewone aandelen nominaal € 0,46
7.500.000 cumulatief preferente aandelen nominaal € 0,46

3.450
3.450

6.900

Het gestort kapitaal isgedurende het boekjaar gewijzigd:
Stand per 1oktober 2000
Omwisseling stockdividend gedurende boekjaar:

3.738.995 aandelen
43.063 aandelen

Stand per 30september 2001

3.782.058 aandelen

Het gestort kapitaal bestaat volledig uit gewone aandelen

Agio reserve
(in € duizenden)
2000/2001

1999/2000

Stand begin boekjaar
Af: omwisseling stockdividend
Bij: omwisseling opties
Bij: conversie nominale waarde aandelenkapitaal naar euro

8.468

7.185

-20
-23

1.295

Stand einde boekjaar

8.425

8.468

2000/2001

1999/2000

Stand begin boekjaar
Bij: uit winstbestemming
Bij: keuzedividend 1999/2000 respectievelijk 1998/1999
Af: betaalde goodwill in verband met deelnemingen

30.307
3.925

25.650
4.896

733

233

-172

^172

Stand einde boekjaar

34.793

30.307

-12

-

Wettelijke reserve
Dit betreft koersverschillen van buitenlandse deelnemingen.

Algemene reserve
(in € duizenden)

Voorzieningen
Voorzieningen voor vermogenstekort van deelnemingen, die niet gecompenseerd kunnen worden door vorderingen op
die deelnemingen, worden gepresenteerd onder de voorzieningen.
Langlopende schulden
Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
* De verdeling van het maatschappelijk kapitaal, zoals in het jaarverslag 2000/2001 en hierboven is weergegeven, is niet correct. Het
maatschappelijk kapitaal bestaatuit 15.000.000gewoneaandelen meteennominalewaardevan€0,46elk.
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Capelle aan den IJssel, 10december 2001
Raad van Bestuur
HansJ.A Breukhoven -president
TheoJ.J. Olierook
Wouter H. Hurts

Raad van Commissarissen
DickA. vander Stelt- voorzitter
Ton H.J. Risseeuw
Pieter Winsemius
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4.9

Accountantsverklaring

Wij zijn van oordeel dat de in dit Biedingsbericht opgenomen geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en
kasstroomoverzicht over het boekjaar 2000/2001, alsmede daaraan ter vergelijking toegevoegde gegevens over de
boekjaren 1999/2000 en 1998/1999 opjuiste wijze zijn ontleend aan en op alle van materieel belang zijnde aspecten
inovereenstemming zijn metdejaanekeningen vanFreeRecord Shopoverdiejaren,waarvan dezedeel uitmaken. Bij
deze jaarrekeningen hebben wij op respectievelijk 10december 2001, 19 december 2000 en 7 december 1999 een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
Vooreenbeterinzicht indefinanciële positieenderesultaten vanFreeRecord Shopendereikwijdte vanonzecontrole
dient de financiële informatie in samenhang te worden gelezen met de volledigejaanekeningen, waaraan deze zijn
ontleend, alsmede met dedoor onsdaarbij verstrekte accountantsverklaringen.
Rotterdam,januari 2002
Deloitte &Touche Accountants
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5 INFORMATIE OVER BIEDER
5.1

Algemene informatie

Oprichting
BreucoBeheerB.V.isopgericht naarNederlands rechtvooronbepaalde tijd indevorm vaneen besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid bij notariële akte, verleden op 17 januari 2002 voor mr. F.X. Olmer, notaris te
Rotterdam. De ministeriële verklaring vangeen bezwaar isverleend op 16januari 2002onder nummer B.V. 1190314.
Statutaire zetelen Kamer van Koophandel
Bieder heeft haarstatutaire zetel inCapelleaan den IJssel en isingeschreven inhetHandelsregister vande Kamervan
Koophandel Rotterdam onder nummer 24330478.
Adres
Essebaan 55
2908 LJCapelle aan den IJssel
Bieder is een door Whitecourt B.V. speciaal voor het Bod opgerichte besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Whitecourt B.V. is de houdstermaatschappij van de heer Breukhoven, waarvan 100% van de
aandelen indirect wordt gehouden door de heer Breukhoven en leden van zijn gezin. Whitecourt B.V. is gevestigd te
Wassenaar en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer
27101296.
Hierna volgt een samenvatting van de relevante bepalingen van de statuten van Bieder. De samenvatting beoogt niet
volledig tezijn. Indit verband wordt een algeheel voorbehoud gemaakt door teverwijzen naarde statuten van Bieder
en de wettelijke bepalingen. De volledige tekst van de statuten is kosteloos beschikbaar, zowel in de Nederlandse als
deEngelsetaal,tenkantorevanBreucoBeheerB.V,Essebaan55,2908LJ CapelleaandenIJsselenDexiaSecurities,
Herengracht 182, 1016BRAmsterdam.
Doel
Hetdoel van Bieder bestaat uithetdeelnemen in,het financieren van,het zichopandere wijze interesseren bij,en het
voeren van beheer over andere ondernemingen.
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Bieder bedraagt € 90.000, verdeeld in 90.000 gewone aandelen van nominaal
€ 1,00 elk. Ten tijde van de publicatiedatum van dit Biedingsbericht zijn 18.000 aandelen geplaatst en volgestort,
waarvan 100%bij Whitecourt B.V.
Aandelen

Alle aandelen Breuco Beheer B.V. zijn aandelen op naam.Aandeelhouders worden ingeschreven in het register van
aandeelhouders van Bieder. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De statuten van Bieder kennen voor de
overdracht vandeaandeleneengoedkeuringsregeling. Dealgemene vergadering vanaandeelhouders van Bieder ishet
bevoegd orgaan terzake van degoedkeuring en neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van stemmen.
Directie
Dedirectievan Biederwordtgevoerd doordeheerBreukhoven,geboren op31oktober 1946teRotterdam.Dedirectie
is verantwoordelijk voor het bestuur van Bieder en heeft indie hoedanigheid verantwoordelijkheid voorhet beleid en
het bestuur van Bieder.
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Synopsis
Dated 24January 2002

Last day of acceptance:
15February 2002, 15:00hoursCET,
subject toextension
Regarding the public offer by

Breuco BeheerB.V.
(a private limited liability company (besloten vennootschap metbeperkte aansprakelijkheid)
incorporated under the lawsof theNetherlands, with itsregistered office inCapelle aan den IJssel)
for all outstanding ordinary sharesof
Free Record Shop HoldingN.V.

record
VSIMPLY THE BEST

^

www.FreeRecordShop.nl
(a public limited liability company (naamloze vennootschap) incorporated under the lawsofthe Netherlands,
with its registered office inCapelle aan den IJssel)
The information provided in this Synopsis relates to the public offer by Breuco Beheer B.V. ('Bidder') for all
outstanding ordinary shares inthesharecapital of Free Record Shop Holding N.V.('Free Record Shop'). Capitalised
words given below have the meaning assetout under 'Definitions'.
TheOffer Priceamountsto€ 15.25incashperFreeRecord ShopShare,reduced bytheYettobedetermined Dividend
(see invitation to Shareholders Free Record Shop' and 'The Offer'). The proposed divided for the fiscal year
2000/2001 is €0.50.
The Board of Managing Directors and theSupervisory Board unanimously recommend theOffer (see 'the Offer').
Mr. J.A. Breukhoven, director and majority shareholder of Free Record Shop, together with his holding company,
Whitecourt B.V, and its 100%subsidiary, Bidder, holds directly and indirectly at the timeof publication ofthe Offer
Document 1,937,181FreeRecord ShopShares,beingapproximately 51.2%of all FreeRecord ShopShares.All shares
inBidderareheldbijWhitecourt B.V.OrangeFundN.V,holdingapproximately 10.2% ofthe FreeRecordShopShares
at thetimeof publication of theOffer Document, has indicated that ithasapositive view on the intended Offer.
The Offer Period starts on 25 January 2002, 09:00 hours CET and will end, unless extended, on 15February 2002,
15:00hoursCET.IftheOffer Period isextended apublic announcement tothiseffect will bemade byBidder nolater
than thethird Business Dayafter theendofthe original Offer Period. Not laterthan onthefifth Business Day after the
endof the Offer Period,BidderwillannouncewhethertheOffer willbedeclared unconditional (gestand wordtgedaan).
Publicannouncements willbepublished in(atleast)onenationalydistributed Dutch newspaperand intheOfficial Price
List (Officiële Prijscourant) of Euronext Amsterdam.
If the Offer is declared unconditional, payment of the Offer Price to the Shareholders Free Record Shop who have
tendered and transfened their Free Record Shop Shares will beeffected within five Business Days after the Offer is
declared unconditional (see 'Invitation toShareholders FreeRecord Shop').
Inthegeneral meeting of Shareholders Free Record Shop,which will beheld on 7February 2002at 11:00hoursCET
in the 'Beurs van Berlage', Damrak 243 in Amsterdam, the Netherlands, the Offer, amongst other things, will be
discussed.

IMPORTANT INFORMATION
General
ThisSynopsiscontainsanextract intheEnglish languageofsomeelementsoftheoffer document intheDutch language
(the 'Offer Document'). This Synopsis forms no part of the Offer Document and is no substitution of the Offer
Document. Only theOffer Document is legally binding. Incaseof differences in interpretation between the Synopsis
and the Offer Document, the text in the Offer Document prevails. Persons are advised to study the Offer Document
carefully and, if necessary, seek independent advice sothat abalancedjudgement can be made of all that isdiscussed
and described intheOffer Document.
Restrictions
The Offer and the distribution of the Offer Document and this Synopsis may in certain jurisdictions be restricted by
law.Persons,obtaining theOffer Document and this Synopsis are requested to inform themselves of and observe any
such restrictions. Neither Breuco Beheer B.V, nor Free Record Shop Holding N.V, nor any of their advisers accepts
any liability for any violation of any such restriction by any person.
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DEFINITIONS
Capitalised words andexpressions inthis Synopsis have the meaning asdescribed inthis Chapter.
Definitions in the singular are taken to cover also the plural and definitions in the plural are taken to cover also the
singular.
'Admitted Institutions'

The institutions admitted toEuronext Amsterdam;

'Articles of Association'

The articles of association of Free Record Shop, lastly amended on 11 May
2001;

'Bidder'

Breuco Beheer B.V, of which 100% of the shares are held indirectly by Mr.
Breukhoven and members of his family;

'Board of Managing Directors'

The board of managing directors of Free Record Shop excluding Mr.
Breukhoven;

'Breukhoven'

J.A. Breukhoven, director and majority shareholder of Free Record Shop;

'Bte 1995'

The Decree on Securities Trade Supervision 1995 (Besluit toezicht
effectenverkeer 1995), as amended;

'Business Day'

Trading day on the stock exchange of Euronext Amsterdam;

'CET'

Central European Time;

'Day Offer isdeclared Unconditional' ThedaywhenBidderdeclarestheOffer unconditional,atthelatest20February
2002, subject toextension of theOffer Period;
'€'

Euro;

'Euronext Amsterdam'

Euronext Amsterdam N.V;

'Free Record Shop'

Free Record Shop Holding N.V, with its registered office in Capelle aan den
IJssel, and, its subsidiaries and group companies asdefined in article 2:24a of
the Netherlands Civil Code,asthecontext requires;

'Free Record Shop Share'

Outstanding ordinary share in the share capital of Free Record Shop with a
nominal value of € 0.46;

'GMS'

Theannual general meetingof Shareholders FreeRecord ShopHolding,which
willbeheldon7February 2002at 11:00hoursCETinthe 'Beursvan Berlage',
Damrak 243 in Amsterdam the Netherlands, where amongst other things the
Offer willbediscussed inaccordancewitharticle9q,section Iofthe Bte1995;

'Dexia Securities'

Dexia Securities is partof Dexia Bank Nederiand N.V;

'NLG'

Dutch guilder;

'Offer'

Thepublicoffer byBidder for all FreeRecord ShopShares,asdescribed inthe
Offer Document;
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'Offer Closing Date'

Thedayon whichtheOffer Periodends,being 15 Febmary 2002at 15:00hours
CET,unlessextended inaccordance with article 9o,section 5ofthe Bte 1995;

'Offer Document'

Theoffer document dated 24January 2002;

'Offer Period'

Theperiodduring which Shareholders FreeRecord ShopmaytendertheirFree
Record Shop Shares under the conditions of the Offer, which period starts on
25 January 2002 at 09:00 hours CET and ends on 15February 2002 at 15:00
hours CET,unless extended in accordance with article9o, section 5of the Bte
1995;

'Offer Price'

Theamount of€ 15.25incash perFreeRecord ShopSharereduced bytheYet
to be determined Dividend offered to all Shareholders Free Record Shop,
subject totheconditions set forth intheOffer Document;

'Payment Date'

Thedateof paymentoftheOffer PricetothoseShareholders FreeRecord Shop
whohavetendered and transfened theirFreeRecord Shop Shares,being atthe
latest thefifth Business Day after theDay Offer isdeclared unconditional;

'Shareholder Free Record Shop'

Holderof at least oneFree Record ShopShare;

'STE'
'Supervisory Board'
'Synopsis'
'Yet tobedetermined Dividend'

'Wte 1995'

The Securities Board ofthe Netherlands (Stichting Toezicht Effectenverkeer);
Thesupervisory board of Free Record Shop;
Extract inthe English language of someelements of the Offer Document;
Thedividend per Free Record Shop Share for the financial year 2000/2001 to
bedetermined intheGMS byShareholders Free Record Shop;
The Securities Trade Supervision Act of the Netherlands 1995 (Wet Toezicht
effectenverkeer 1995), as amended.
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INVITATION TO SHAREHOLDERS FREE RECORD SHOP
With reference to the announcements and limitations as set forth in the Offer Document, Shareholders Free Record
Shopareinvited totender theirFreeRecord ShopSharesfor sale inthe manner and subject totheconditions assetout
below:
(a) Anamountof€ 15.25incash,reduced bytheYettobedetermined Dividend, isoffered foreachFreeRecord Shop
Share. Payment of the Yet to be determined Dividend is expected to take place on 21 February 2002 to all
Shareholders Free Record Shop who hold Free Record Shop Shares on 8February 2002 after close of the stock
market;
(b) Shareholders Free Record Shop who have deposited their Free Record Shop Shares with a bank or broker are
requested to tender their Free Record Shop Shares through their bank or broker to Dexia Bank Nederiand N.V.in
Amsterdam, theNetherlands. UnlesstheOffer Period isextended, Free Record Shop Shares should betendered at
the latest on 15February 2002 at 15.00hoursCET;
(c) Free Record Shop Shares tendered by Admitted Institutions will be accepted in writing only by Dexia Bank
Nederiand N.V. in Amsterdam, the Netherlands, Corporate Actions & Paying Agency department (e-mail:
capa@dexiabank.nl). By tendering.Admitted Institutions declare that they hold indeposit the Free Record Shop
Shares tendered, and pledge totransfer theFree Record Shop Shares when theOffer isdeclared unconditional;
(d) Holdersofregistered FreeRecord ShopShareswill receiveanapplication form bywhichtheycantendertheirFree
Record Shop Shares. The completed and signed form must be submitted by registered mail to Dexia Bank
Nederiand N.V.inAmsterdam, theNetherlands,CorporateActions&PayingAgencydepartment, nolaterthan the
last day of the Offer Period at 15:00 hours CET.The signed form will be an unconditional legal deed of transfer
by which Bidder,on behalf of theparties involved, iscapable totransfer theconcerning Free Record ShopShares
inretum ofthe compensation described inthischapter under(a),inaccordance withtheprovisions and conditions
set forth in theOffer Document;
(e) Theconditions underwhich theOffer isdeclared unconditional aresetoutintheOffer Document under paragraph
1.6 'Voorwaarden van het Bod', a summary of which is included in 'the Offer' of this Synopsis. Bidder reserves
the right todeclare the Offer unconditional even if one or several of these conditions are not met. Bidder has the
exclusive right toinvoke theconditions stated;
(f) Anyextension of theOffer Period,causing apostponement of theobligation toannounce whether or notthe Offer
willbedeclared unconditional, will beannounced publicly in(atleast)onenationally distributed Dutch newspaper
and intheOfficial PriceList(Officiële Prijscourant) ofEuronextAmsterdam, nolaterthan thethird BusinessDay
following theoriginal Offer Closing Date,pursuant toarticle9o,section 5,of the Bte 1995;
(g) A tender is deemed inevocable, unless stated otherwise in the Bte 1995. No later than the fifth Business Day
following the Offer Closing Date, the Bidder will announce, by means of an advertisement in (at least) one
nationwide distributed Dutch newspaper and in the Official Price List (Officiële Prijscourant) of Euronext
Amsterdam, whether the Offer is declared unconditional. After the announcement that the Offer is declared
unconditional, payment ofthe Offer Price to Shareholders Free Record Shop who have tendered and transfened
their Free Record Shop Shares will take place within five Business Days. Following delivery, cancellation or
annulment of the agreement on which the delivery is based is ruled out. Dexia Bank Nederiand N.V. has been
appointed as the PayingAgent regarding the Offer;
(h) The Bidder will pay acommission fee of € 0.072 incash to theAdmitted Institutions for each Free Record Shop
Sharetendered anddelivered, toamaximum of € 1,000 perdeposit.Consequently, delivery of Free Record Shop
Shares and payment of theOffer Price will inprinciple befree of charges for Shareholders Free Record Shop;
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(i) TheOffer ismadeonthebasisofthe conditionsandrestrictionssetoutintheOffer Document under 'Beperkingen',
'Belangrijke Informatie' and paragraph 1.6 'Voorwaarden van het Bod', a summary of which is included in
important Information' and 'the Offer' respectively of this Synopsis. The Bidder reserves the right to accept a
tendersubmitted by,oronbehalfof aShareholder FreeRecordShopthatdoesnotcomply fully withtheconditions
specified inthis invitation.
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THE OFFER
Description of the Offer
Free Record Shop and Mr. Breukhoven announced on 11December 2001 that they expected to reach agreement ona
publicoffer byaholdingcompanyofMr.Breukhoven forallFreeRecordShopShares.Sincethen,agreement hasbeen
reached ontheOffer between thisholdingcompany,BreucoBeheerB.V.('Bidder') andtheSupervisory Board andthe
Board of Managing Directors.TheBidderwill maketheOffer. Thepriceis€ 15.25incashfor each FreeRecord Shop
Sharetendered andtransferred, reduced bytheYettobedetermined Dividend, subject totheconditionsand restrictions
set out intheOffer Document, asummary of which is included in thischapter.
Bidder isalimited liability company incorporated byWhitecourt B.V.for thepurposeof thisOffer. Whitecourt B.V.is
the holding company of Mr. Breukhoven, of which 100%of the shares are held indirectly by Mr. Breukhoven and
membersof hisfamily. Mr.Breukhoven togetherwithWhitecourt B.V.and its 100%subsidiary, Bidder,holds,directly
and indirectly, 1,937,181 Free Record Shop Shares at the time of publication of the Offer Document, being
approximately 51.2% of all Free Record Shop Shares, of which 5,679 Free Record Shop Shares are held by Bidder
directly. Orange Fund N.V, holding approximately 10.2%of the Free Record Shop Shares at the time of publication
ofthe Offer Document, has indicated that ithasapositive view on the intended Offer.
Immediately following Payment Day,Mr.Breukhoven together withWhitecourt B.V.will transfer allthe FreeRecord
Shop Shares he holds, either directly or indirectly, to Bidder, in exchange for shares in Bidder. In exchange for each
transferred Free Record Shop Share Whitecourt B.V. will receive one share in Bidder.As this involves a transaction
betweenWhitecourtB.V.andits 100%subsidiary,Bidder,whichhasnoeffect ontheconsolidated resultsofWhitecourt
B.V, STEisofthe opinion thatthistransaction forWhitecourt B.V.includes 'noconditions morefavourable than those
contained intheoffer', as stated inarticle 6bWte 1995.Consequently article 6bofthe Wte 1995does not apply.
The Offer is structured in this manner in order to give the management of Free Record Shop the opportunity to
participate by meansof shareholdings through Bidder inFreeRecordShop.Alsothepossibility iscreated toapply for
a fiscal unity between Bidder and Free Record Shop after theOffer has been declared unconditional. In such a fiscal
unity interest charges onfinancing can beoffset with the financial results of Free Record Shop.

Background and motivation for the Offer
FreeRecord ShopislistedontheOfficial Marketofthe stockexchangeofEuronextAmsterdam.Mr.Breukhoven feels
Free Record Shop's cunent condition nolongerjustifies astock market listing, for the following reasons:
- Due to the limited trading volumes in the Free Record Shop Shares, Shareholders Free Record Shop can only
expand or reduce their staketoa limited degree without causing major fluctuations inthe shareprice;
- Given the lack of aclear link between the development of the share price of Free Record Shop Shares and Free
Record Shop's operational results,staff share options provideonly alimited retention effect;
- Decisions that may lead toperformance improvements inthemedium termonly are moredifficult totake,in view
of investors' potentially negative reaction intheshort term;
- As a non-listed firm, Free Record Shop is able to pursue its strategy more effectively. Free Record Shop's room
for manoeuvre is currently restricted by a stock market listing as the publication of strategically sensitive
knowledge providesasourceof information toitscompetitorsandsuppliers.Furthermore,adversepublicationson
the music business are frequently associated with Free Record Shop;
- The low share price at which the Free Record Shop Share was quoted does not reflect the company's value.
Furthermore ashare issue would cause major dilution;

Offer Price rationale
DiscussionsontheOffer andtheOffer Pricewhereheld between mr.Breukhoven, indirectly holderofallsharesBidder,
the Supervisory Board and the Board of Managing Directors, in which the interests of all Free Record Shop
Shareholders and all of the company's other stakeholders were carefully considered. Mr. Breukhoven, who is also
managing director and majority shareholder of the Bidder, has abstained from the discussions within The Board of
Managing Directors andThe Supervisory Board on theOffer and the recommendation setout inthe Offer Document
inhiscapacity aschairman of theBoard of Managing Directors of FreeRecord Shop.
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Bidder hasdetermined theOffer Price based on acareful financial analysisconsisting ofthe following components:
-

Anet present valuecalculation based on theexpected future profit, cash flow and balance sheet developments of
Free Record Shop ('discounted cashflow analysis');
Amultipleanalysisbasedonthevalueofcomparable listed firms,suchasamongstothersprice/earnings ratiosand
enterprise value/operational result;
An analysis of offer premiums in recent public offers incash on Euronext Amsterdam.

The following graph presentsthestock market pricedevelopment ofthe FreeRecord ShopSharefrom IJanuary 2001
tothepublication of theOffer Document.
Graph 1.1 FreeRecordShopstock marketprice development
20.00 i—

Jan-01

Stock market price Free Record Shop (in € )

March 01

Ma'yOl

July01

Sept01

Nov01

Source: Bloomberg

TheOffer represents apremium ofapproximately 61%compared totheclosing priceof€ 9.50on 10December2001,
the last Business Day prior tothepublic announcement of the intention to launch the Offer.

Financing of the Offer
•<:•
Bidder will finance theOffer andtherelated costs withequity provided byWhitecourt B.V.toBidder andaborrowing
facility through abank.Theborrowingfacility uptotheamountof€ 27,500,000hasalready beencommitted toBidder

S9

Jan-02

Consequences of the Offer
Strategy
After declaring the Offer unconditional, Bidder will continue to pursue Free Record Shop's cunent strategy. This
strategy is aimed at achieving a leading position and, wherever feasible, market leadership in the markets served by
thecompany. Free Record Shop aspires this position inthecountries of north-west Europe.
Legal structure
After the Offer is declared unconditional. Bidder will hold the Free Record Shop Shares. Free Record Shop will
continue itsoperations independently and under the samename.
After theOffer isdeclared unconditional,theBidderwillstartdiscussions withEuronextAmsterdam assoonaspossible
with the intention to terminate the listing of the Free Record Shop Shares on the Official Market of the stock market
of Euronext Amsterdam. Ifafter theOffer hasbeen declared unconditional the listing of the Free Record Shop Shares
ontheOfficial Market ofthe stockexchance ofEuronextAmsterdam isnotterminated atshort notice,Bidder reserves
the right to and has the intention of allowing the trading of the Free Record Shop Shares to take to place through the
auction system of Euronext Amsterdam.
Bidder isconsidering, alsodependent on thenumber of FreeRecord ShopShares obtained byBidder asaresult ofthe
Offer, to launch abuy-out procedure as refened to in article 2:92a ofthe Dutch Civil Code, inorder toacquire 100%
ofthe Free Record Shop Shares,or toeffectuate a legal merger, as specified in article 2:309 ofthe Dutch Civil Code,
between Free Record Shop and Bidder oroneor several of Bidder's groupcompanies.
Bidder also reserves the right toasplit,as specified inarticle2:334a of theDutch Civil Code,of Free Record Shopin
one or several separate entities,or toconvert Free Record Shop into aprivate limited liability company - possibly in
combination with alegal merger,asplitorabuy-out procedure-, orsubmit proposalstotheShareholders FreeRecord
Shop for one or several changes to be made in theArticles ofAssociation in order toalter thecompany structure and
thecapital structure of Free Record Shop.This could bedone inorder to align the company structure of Free Record
Shop with the group's new holding and financing structure that will exist once the Offer is declared unconditional.
Bidder hasper thedateof theOffer Document nointention of amending theArticles of Association.
Also,afuture dilution ofthe interestsofminorityshareholders inFreeRecordShopcannotberuledout.Oncethe Offer
isdeclared unconditional it ispossible that inthefuture assets and/or activities of Free Record Shop will be alienated.
Dividend policy

TheBidderreservestheright tochangeFreeRecord Shop'sdividend policy substantially andevenreducethedividend
payments tozero,once theOffer isdeclared unconditional.
Staffpolicies
The staff of Free Record Shop is one of the main bases for the company's viability. Once the Offer is declared
unconditional, cunent staff policies will be maintained.The Offer will have noadverse consequences for the number
of staff employed.The Free Record Shop B.V.WorksCouncil hasbeen informed ofthe intended Offer.
Supervisory Boardand Board ofManaging Directors
Mr.Winsemius has announced to retire from the Supervisory Board once theOffer isdeclared unconditional and the
listingonthestock exchange isended. Nootherchanges will takeplace intheSupervisory Board asaconsequenceof
the Offer.
Mr. Risseeuw is due to retire as scheduled at the next GMS. He has expressed his intention not to be reelected asa
memberof theSupervisory Board.The Supervisory Board will intheGMS propose Mr.O.F.M.H.M. Merckelbach as
member ofthe Supervisory Board for aperiod of 3years. Supervisory Board members retiring will as aconsequence
ofthe Offer not receive any compensation.
FollowingtheOffer nochangeswilltakeplaceinthestmctureofthe BoardofManaging Directors.Inviewofthe Offer,
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Mr. Breukhoven has expressed his commitment to remain involved in the company as chairman of the Board of
Managing Directors for theyears tocome.
Management share ownership
Several key members of the staff will be offered the opportunity to acquire shares in Bidder. The total size of this
management share ownership scheme will represent an interest of at most 7% of the share capital of Bidder. The
management share ownership scheme will be finalised after theOffer has been declared unconditional.
Lock-up agreement
Bidder and Mr.Breukhoven have agreed with Free Record Shop not todisposeor transfer underother title directly or
indirectly more than 10%of the share capital of Free Record Shop for a period of two years after de Offer has been
declared unconditional.Theconditions of thislock-upagreement may bechanged with theconsent ofthe Supervisory
Board.
Share options
At thetimeof publication of theOffer Document 5,000options on Free Record Shop Shares areoutstanding, granted
toanumber of employees.Thecompany isinvestigating inwhich manner thecurrently outstanding shareoptionscan
beunwinded.The possible costs of this unwinding will amount toamaximum of € 200,000.

Conditions of the Offer
The Offer will bedeclared unconditional when thefollowing conditions are met:
(a) The number of Free Record Shop Shares tendered for theOffer prior tothe end to theOffer Period together with
the number of Free Record Shop Shares held directly or indirectly by Mr. Breukhoven for his own account atthe
end of theOffer Period should together represent at least 95%of the total number of Free Record Shop Shares at
theend of theOffer Period;
(b) Prior to the Date the Offer isdeclared Unconditional, no public announcement has been made indicating for the
first time that any other party than the Bidder is preparing, announcing or launching a public offer for the Free
RecordShopSharesorhasobtained therightorhaspledgedtoacquiresecuritiestobeissued byFreeRecordShop;
(c) Prior tothe Date the Offer isdeclared Unconditional, nomessage has been received from STE that theOffer, the
issueof theOffer and/or theOffer Document are inconflict with the rules specified inor pursuant toChapter IIA
ofthe Wte 1995.In which case securities institutions, in accordance with article 32a Bte 1995are not allowed to
co-operate with theexecution and completion of the Offer;
(d) Prior to theDate theOffer isdeclared Unconditional:
i. Allauthorisations, licenses,exemptions andapprovals required ordesired from domesticand/or foreign public
authorities and/orotherthird parties inrespectof theOffer and therelated changeofcontrolling interests have
been irrevocably obtained and have remained in force;
ii. Neitherdomestic norforeign publicauthorities norotherthird parties invested withpublicauthority havemade
orannounced initiatives thatcould createobstaclesfor theOffer andtherelatedchangeincontrolling interests,
orcould result in significant adverseconsequences for theBidder in any other way;
iii. All qualifying periods applying pursuant torelevant regulation, during which domestic and/or foreign public
authorities or other third parties invested with public authority are entitled either to make or announce said
initiatives,or appeal against the Offer and the related change incontrolling interests, have lapsed;
(e) Prior tothe Date theOffer isdeclared Unconditional nofacts orcircumstances have occurred that the Bidder was
unaware of, or was not required to be aware of, at the time when the Offer was launched (which includes, but is
not limited to, exceptional domestic and international developments, financial, political, and/or economic
conditions) and which are of such a crucial nature that the Bidder cannot reasonably be assumed to honour the
Offer;
(f) PriortotheOffer Closing Date nofacts orcircumstances haveoccuned thattheBidder wasunawareoforwasnot
required tobeawaretoat thetimewhen theOffer was made,and which according toEuronextAmsterdam justify
theOffer tobe withdrawn.
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The Bidder reserves the right to declare the Offer unconditional even if one or several of the above conditions, with
theexception of condition (c),are not met.The Bidder has theexclusive right towaive theconditions.

General Meeting of Shareholders Free Record Shop
The GMS, in which amongst others the Offer will be discussed as required byArticle 9q, section 1 of the Bte 1995,
will beheld on 7February 2002 at 11.00hours CET.Prior todiscussing theOffer, theGMS will discuss the standard
itemsoftheannualGMS,includingtheadoption oftheannual accountsandthedividend forthe2000/2001 fiscal year.
The meeting will be held atthe 'Beurs van Berlage', Damrak 243,Amsterdam, the Netherlands.
The GMS has been convocated in the usual manner and according to the legal requirements and the Articles of
Association. Notice was given in the Official Price List (Officiële Prijscourant) of Euronext Amsterdam, Het
Financieele Dagblad, and De Telegraaf.

Recommendation of the Offer by the Supervisory Board and the Board of Managing Directors
TheSupervisory BoardandtheBoardofManagingDirectorshave,taken intoaccountthe-partly intheOffer Document
included- strategic, financial, and social aspects of the Offer concluded that the acceptance of the Offer is in the best
interest of Free Record Shop, Shareholders Free Record Shop and other stakeholders of Free Record Shop. The
Supervisory Board and theBoard of Managing Directorsareofthe opinion thattheOffer isreasonable and fair, which
opinion issupported bythefairness opinion included inchapter3ofthe Offer Document.Hence,theSupervisory Board
and the Board of Managing Directors unanimously recommend the Offer.
Mr.Breukhoven hasabstained from thediscussions within theSupervisory Board andtheBoardofManaging Directors
on theOffer and thedetermination of theposition of the Supervisory Board and the Board of Managing Directors.
Financial Information
The financial information with respect to Free Record Shop is represented in informatie over Free Record Shop',
paragraph 'Geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht' inthe Offer Document and the
annual report 2000/2001 of FreeRecord Shop.
Timeschedule
Publication of Offer Document
Start Offer Period
GMS
Ex-dividend date
Offer Closing Date
Payment date Yettobedetermined Dividend
Day offer isdeclared Unconditional
Payment Date

24January 2002
25January 2002,09:00 hours CET
7 February 2002, 11:00hours CET
11February 2002
15February 2002, 15:00hours CET
(Unless theOffer Period isextended)
21 February 2002
Not later than the fifth Business Day after theOffer Closing Date
Not later than the fifth Business Day after the Day the offer is
declared Unconditional
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OTHER INFORMATION
Copies ofthe Offer Document, this Synopsis, the annual accounts of Free Record Shop for the financial years ended
1998/1999, 1999/2000 and 2000/2001 and theArticles of Association are, to a limited number of copies per request,
available free of charge at Free Record Shop, attn. M. Mokveld, Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel, the
Netherlands (fax +31 (0)10 - 28 44 711 e-mail: mmokveld@frs.nl, telephone +31 (0)10 - 28 44 710) and at Dexia
Securities, attn. D. van Beek, Herengracht 182, Amsterdam, the Netherlands (fax +31 (0)20 - 55 71 289, e-mail:
documents@dexia-securities.nl, telephone +31 (0)20 -5571571).
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