PERSBERICHT
Xeikon NV
Eede, Nederland – 9 september 2013 – Xeikon N.V. (“Xeikon”) deelt mee dat zich een aandeelhouder heeft
gemeld bij Xeikon die van hem een nadere toelichting wenst op de op 18 juli 2013 door Bencis Capital Partners
Belgium NV (“Bencis”) en Punch International nv (“Punch”) bekendgemaakte voorwaardelijke overeenkomst
over de verkoop door Punch aan Bencis van het 65,68% aandelenbelang in Xeikon en het daarop te volgen
verplichte bod op alle overige aandelen Xeikon (de “Transactie”). Terzake zij verwezen naar het persbericht van
Bencis en Punch van 18 juli 2013 waarin is weergegeven dat de in deze overeenkomst opgenomen
opschortende voorwaarden onder meer betrekking hebben op het verbreken van de banden tussen Xeikon en
Punch waarbij Punch het door Xeikon gehouden 43,74% aandelenbelang in Accentis nv zou moeten
overnemen plus alle vorderingen van Xeikon op Accentis nv.
Bovengenoemde aandeelhouder vordert dat Xeikon geen uitvoering zal geven aan de overdracht aan Punch
van de vorderingen op Accentis nv en heeft gemeend Xeikon terzake tegen woensdag 11 september 2013 te
moeten dagvaarden in kort geding. In lijn met de toepasselijke regels terzake, zal Xeikon sowieso uiterlijk op
woensdag 11 september 2013 zijn finale standpunt publiceren over de Transactie en de in de meergenoemde
overeenkomst tussen Bencis en Punch opgenomen opschortende voorwaarden. Xeikon verwacht dat de
betrokken aandeelhouder na kennisneming van deze standpuntbepaling geen aanleiding tot handhaving van
diens vordering zal hebben.
Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden
gedaan.
Dit is een openbare mededeling ingevolge artikel 5:25i lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer H.B. olde Bolhaar, voorzitter van de raad van
commissarissen, te bereiken via het directiesecretariaat van Xeikon: +31 (0)117 - 37 5020

Over Xeikon
Als innovator op het gebied van digitaal drukken ontwerpt, ontwikkelt en levert Xeikon N.V. (XEI: AEX) hoogwaardige digitale
kleurendruksystemen voor etiketten en verpakkingen, documenten en commercieel drukwerk. Deze systemen bestaan uit geavanceerde
rotatiepersen op basis van elektrofotografie met LED-arrays en droge toner, aangevuld met open workflowsoftware, toepassingsspecifieke
toners en andere verbruiksartikelen van exclusieve kwaliteit. Als OEM-toeleverancier ontwerpt en ontwikkelt Xeikon
plaatbelichtingssystemen voor krantenoffsetdruk. De firma produceert ook computer-to-plate-systemen (CtP) voor de drukindustrie onder de
merknaam basysPrint. Deze beproefde CtP-systemen voor de belichting van conventionele UV-platen combineren de nieuwste
belichtingstechnieken met de kostengunstige, flexibele en kwalitatief hoogwaardige UV-plaattechnologie. Xeikon is - onder de merknaam
ThermoflexX - ook actief in de flexomarkt. Het ThermoflexX-gamma bevat een aantal flexoplaatbelichtingssystemen in hoge resolutie met
de bijbehorende geavanceerde screeningtechnologie, kleurmanagement- en workflowmanagementoplossingen. Bezoek www.xeikon.com
voor meer informatie.

Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking statements’). Elke toekomstgerichte
verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en
overtuigingen en houden, uit de aard der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties verwoord of geïmpliceerd in de
toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
veranderen, en Xeikon N.V. heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te actualiseren,
behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de regelgeving van enige beurs waarop zijn
aandelen mogelijk verhandeld worden.
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