Dit bod eindigt op 8 april 2005 15:00 uur Nederlandse tijd, behoudens verlenging
BIEDINGSBERICHT
9 maart 2005

BOD IN CONTANTEN

DOOR

KOPIE

HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHHHHHHH
HHHHHHHH
HHHHHHHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH

Van Herk - K.R.A. B.V.
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(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam)

OP ALLE UITSTAANDE (CERTIFICATEN VAN) GEWONE
AANDELEN IN HET AANDELENKAPITAAL VAN

Reesink N.V.
(een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Zutphen)

Dit Biedingsbericht bevat informatie over het Bod door Van Herk - K.R.A. B.V. aan de
Aandeelhouders op alle Aandelen, elk met een nominale waarde van €4,00, waarvan de
certificaten genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam, dit op de voorwaarden en conform de
bepalingen als genoemd in dit Biedingsbericht. De termen die in dit Biedingsbericht met een
hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend zoals uiteengezet in
Hoofdstuk 2 (Definities).
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het
Bod op geldige wijze hebben aangemeld en geleverd, betalmg in contanten plaatsvinden van de
Biedprijs ten bedrage van € 70,00 in contanten per Aandeel. Aandeelhouders die hun Aandelen
op geldige wijze hebben aangemeld en geleverd, zijn niet gerechtigd tot Dividend, inclusief enig
mogelijk Dividend over het boekjaar 2004. Zie Hoofdstuk 5.1 (De Biedprijs) en Hoofdstuk 6.6
(Onderbouwing van de Biedprijs).
De Bieder houdt op de datum van dit Biedingsbericht 5,4% van alle Aandelen voor eigen
rekening. Allianz Nederland Levensverzekering heeft toegezegd de door haar gehouden Aandelen
onder het Bod aan te melden. Deze toezegging betreft een totaal van 96.000 Aandelen met een
nominale waarde van € 384.000,00, ofwel 14,3% van alle Aandelen. Het totaal aantal door de
Bieder gehouden en aan de Bieder gecommitteerde Aandelen vertegenwoordigt een belang van
23,7% van de Aandelen die niet door Reesink worden gehouden op het tijdstip van dit
Biedingsbericht. Zie Hoofdstuk 6.3 (Toegezegde aandelen).
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 10 maart 2005, 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt,
behoudens verlenging, op 8 april 2005, 15:00 uur Nederlandse tijd. Aandelen dienen te worden
aangemeld op de wijze als aangegeven in dit Biedingsbericht. De Bieder behoudt zich het recht
voor de Aanmeldingstermijn te verlengen. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal de
Bieder daarvan binnen drie Beursdagen na de Sluitingsdatum kennis geven volgens het bepaalde
in artikel 9o lid 5 Bte 1995. Zie Hoofdstuk 5.4 (Verlenging).
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum zal de Bieder aankondigen of hij het Bod al dan
niet gestand zal doen, of mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de vervulling van één of
meer voorwaarden van het Bod. Aankondigingen zullen via een persbericht worden gedaan en
tevens worden gepubliceerd in één of meer Nederlandse landelijke dagbladen en de Officiële
Prijscourant.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die hun Aandelen hebben
aangeboden aan de Bieder op de Dag van Betaling de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat
op geldige wijze is aangemeld en geleverd.
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B E L A N G R I J K E I N F O R M A T I E EN B E P E R K I N G E N

1.1 Belangrijke informatie
Dit Biedingsbericht bevat belangrijke informatie die men zorgvuldig dient te lezen alvorens een
besluit te nemen over het aanmelden van Aandelen in verband met het Bod. De Aandeelhouders
wordt aangeraden waar nodig onafhankelijk advies in te winnen. Daarnaast zullen Aandeelhouders
mogelijk hun belastingadviseur willen raadplegen met betrekking iot de fiscale gevolgen van
deelname aan het Bod.
De gegevens in dit Biedingsbericht zijn alle afkomstig uit publiekelijk beschikbare bronnen zoals
het jaarverslag van Reesink en de website van Reesink. De Bieder staat niet in voor de juistheid
van publiekelijk beschikbare gegevens over Reesink. Evenmin wordt door de Bieder enige
impliciete of expliciete garantie gegeven dat alle informatie die publiekelijk beschikbaar is met
betrekking tot Reesink en de met haar verbonden ondernemingen weerslag heeft gekregen in dit
Biedingsbericht.
Slechts de Bieder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit
Biedingsbericht opgenomen informatie. De Bieder verklaart dat de door haar verstrekte
informatie, op de publicatiedatum van het Biedingsbericht, naar beste weten in elk wezenlijk
opzicht in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat er geen informatie achterwege is
gelaten waardoor enige verklaring in dit Biedingsbericht in enig wezenlijk opzicht misleidend is.
Bepaalde financiële en statistische informatie in dit Biedingsbericht kan naar boven of beneden
zijn afgerond en dient derhalve niet als exact te worden beschouwd.
De informatie in dit Biedingsbericht geeft de situatie weer op de datum van dit Biedingsbericht.
Onder geen beding houden de uitgifte en verspreiding van dit Biedingsbericht in dat de hierin
opgenomen informatie ook na de uitgiftedatum juist is of dat er geen wijziging is opgetreden in
de in het Biedingsbericht uiteengezette informatie. Het voorgaande laat echter onverlet de
verplichting van de Bieder om, indien zulks van toepassing is, een publieke aankondiging te doen
ingevolge artikel 9b lid 1Bte 1995.
Met uitzondering van de Bieder is niemand bevoegd of gerechtigd om informatie te verstrekken
of verklaringen af te leggen in verband met het Bod die niet in dit Biedingsbericht zijn
opgenomen. Op informatie of verklaringen die niet hierin zijn opgenomen kan niet worden
vertrouwd als ware deze verstrekt door de Bieder.
Op dit Biedingsbericht en het Bod, en op eventuele aanmelding, koop of levering van Aandelen
is Nederlands recht van toepassing. Eventuele juridische procedures die voortvloeien uit of
verband houden met dit Biedingsbericht, het Bod en/of de aanmelding, koop of levering van
Aandelen zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
Het Biedingsbericht wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gepubliceerd.
Exemplaren van het Biedingsbericht zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Omwissel- en
Betaalkantoor van Kempen & Co.
Het Omwissel- en Betaalkantoor
Kempen & Co N.V.
Manon Klappe
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam
Tel.: 020 348 8514
Fax: 020 348 8594
Email: documents@kempen.nl

1.2 Beperkingen
Het Bod wordt niet uitgebracht - en Aandelen zullen niet worden aanvaard voor koop van of
namens Aandeelhouders - in enige jurisdictie waar het uitbrengen of aanvaarden daarvan niet in
overeenstemming is met de effectenwetgeving of andere wet- of regelgeving van een dergelijke
jurisdictie of waar enige registratie, goedkeuring of indiening van stukken van of bij een
toezichthoudende instantie vereist is welke niet uitdrukkelijk onder de voorwaarden van dit
Biedingsbericht wordt voorzien. Personen die in het bezit komen van dit Biedingsbericht dienen zich
te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven, en eventueel vereiste machtiging,
goedkeuring of toestemming te verkrijgen. De Bieder en zijn adviseurs sluiten elke aansprakelijkheid
uit voor schending door enig persoon van dergelijke beperkingen. Personen (waaronder, zonder
daartoe beperkt te zijn, bewaarders, gevolmachtigden en trustkantoren) die dit Biedingsbericht of
een ander daaraan gerelateerd document naar een jurisdictie buiten Nederland sturen of zulks
anderszins beogen te doen, dienen zorgvuldig kennis te nemen van dit Hoofdstuk 1 (Belangrijke
informatie en beperkingen) alvorens daartoe over te gaan.
General
The distribution of this document (the "Offer Document") and the offer described therein (the
"Offer") may, in certain jurisdictions, be subject to (i) statutory restrictions, (ii) authorisation,
approval or consent from regulatory authorities or (iii) other restrictions. Persons obtaining this
Offer Document are required to take due note of and observe all such restrictions and obtain
any necessary authorisations, approvals or consents. Neither Van Herk - K.R.A. B.V. nor its
advisers accept any liability for any violation by any person of any such restriction.
United States, United Kingdom, Canada, Australia and Japan
The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, United
Kingdom, Canada, Australia or Japan and this Offer Document, and any and all materials
related thereto should not be sent in or into the United States, United Kingdom, Canada,
Australia or Japan, whether by use of the United States, United Kingdom, Canadian, Australian
or Japanese mails, or by any means or instrumentality of United States, United Kingdom,
Canadian, Australian or Japanese interstate or foreign commerce, or any facility of a United
States, United Kingdom, Canadian, Australian or Japanese national securities exchange
(including, but without limitation, post, facsimile transmission, telex and telephone), and the
Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality, in or from within the
United States, United Kingdom, Canada, Australia or Japan. Accordingly, copies of this Offer
Document and any related materials are not being, and must not be, mailed or otherwise
distributed or sent in or into or from the United States, United Kingdom, Canada, Australia or
Japan or, in their capacities as such, to custodians, trustees or nominees holding shares for
United States, United Kingdom, Canadian, Australian or Japanese persons, and persons receiving
any such documents (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send
them in, into or from the United States, United Kingdom, Canada, Australia or Japan and
doing so may render invalid any relevant purported acceptance of the Offer.
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DEFINITIES

De termen die in dit Biedingsbericht met hoofdletters worden geschreven, hebben de volgende
betekenis.
Aandeelhouder(s)

De houder(s) van Aandelen.

Aandelen

De uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het
aandelenkapitaal van Reesink, elk met een nominale waarde
van €4,00.

Aanmeldingstermijn

De periode gedurende welke Aandeelhouders hun Aandelen aan
de Bieder kunnen aanbieden onder de voorwaarden van het
Bod, welke periode aanvangt op 10 maart 2005 om 9:00 uur
Nederlandse tijd en eindigt op 8 april 2005 om 15:00 uur
Nederlandse tijd, behoudens eventuele verlenging als bedoeld in
artikel 9o lid 5 Bte 1995.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten.

Allianz Nederland
Levensverzekering

Allianz Nederland Levensverzekering N.V., een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Utrecht.

Beursdag

Een dag waarop Euronext Amsterdam geopend is voor handel.

Bieder

Van Herk - K.R.A. B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Rotterdam, waarvan 100%van de aandelen wordt
gehouden door Van Herk.

Biedingsbericht

Het onderhavige biedingsbericht met betrekking tot het Bod.

Biedprijs

Het bedrag van € 70,00 in contanten voor elk Aandeel dat op
geldige wijze isaangemeld en geleverd onder de voorwaarden en
conform de bepalingen van het Bod (i.e.deze Aandelen zijn niet
gerechtigd tot Dividend, inclusief enig mogelijk Dividend over
het boekjaar 2004).

Bod

Het bod als beschreven in dit Biedingsbericht .

Bte 1995

Het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Certificaten Reesink

De uitstaande certificaten van gewone aandelen in het
aandelenkapitaal van Reesink elk met een nominale waarde
van €4,00.

Dag van Betaling

De dag waarop, overeenkomstig de voorwaarden van het Bod,
de Bieder de Biedprijs zal betalen aan de Aandeelhouders die
hun Aandelen onder het Bod opgeldige wijze hebben aangemeld
en geleverd, zijnde uiterlijk de vijfde Beursdag na de
Gestanddoeningsdatum.

Directie

De directie van Reesink.

Dividend

Alle uitkeringen van of uit het eigen vermogen van Reesink aan
haar aandeelhouders, onder welke titel of welke benaming ook,
in geld of natura, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend)

jaarlijkse dividenden, interim dividend, superdividenden,
reductie van.het nominaal kapitaal en uitkeringen uit agio en
andere reserves.
Euronext Amsterdam

Euronext Amsterdam N.V., met inbegrip van deOfficiële Markt
van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V..

Gestanddoeningsdatum

De dag waarop de Bieder openbaar aankondigt of het Bod
gestand wordt gedaan, uiterlijk vijf Beursdagen na de
Sluitingsdatum, overeenkomstig artikel 9t lid 4 Bte 1995.

Kempen & Co

Kempen & Co N.V., een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam.

Officiële Prijscourant

De Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Omwissel- en Betaalkantoor

Kempen &Co.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van Reesink.

Recopart

Recopart B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te
Zutphen, waarvan Reesink 48%van alle uitstaande certificaten
van aandelen houdt.

Reesink

Reesink N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te Zutphen.

Preferente Aandelen A

De geplaatste en uitstaande cumulatief preferente aandelen Ain
het aandelenkapitaal van Reesink, elk met een nominale waarde
van €4,00.

Preferente Aandelen B

De cumulatief preferente aandelen B in het maatschappelijk
aandelenkapitaal van Reesink elk met een nominale waarde van
€4,00.

Sluitingsdatum

De tijd en datum waarop het Bod eindigt, namelijk 8april 2005,
15:00 uur, Nederlandse tijd, behoudens verlenging
overeenkomstig artikel 9o lid 5 Bte 1995.

StAK Reesink

De Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink, een
stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Zutphen.

Stichting Continuïteit Reesink

De Stichting Continuïteit Reesink, een stichting opgericht naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Zutphen.

Toegelaten Instellingen

De instellingen die zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam.

Van Herk

Onroerend Goed Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. van
Herk B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Rotterdam, waarvan 100% van de aandelen wordt gehouden
door de Van Herk Groep.

Van Herk Groep

A. van Herk Holding B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Krimpen aan den IJssel, waarvan de heer A. van
Herk 100%van de aandelen direct houdt.

Wte 1995

De Wet toezicht effectenverkeer 1995.
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SAMENVATTING VANHETBOD

Deze samenvatting wordt in zijn geheel gekwalificeerd door, en dienl te worden gelezen in
samenhang met, de meer uitgebreide informatie elders in dit Biedingsbericht. Het lezen van deze
samenvatting mag niet worden beschouwd als een alternatief voor hel lezen van dit volledige
Biedingsbericht.
Het Bod
De Bieder brengt een Bod uit op alle Aandelen van Aandeelhouders, onder de voorwaarden en
conform de bepalingen als opgenomen in dit Biedingsbericht.
De Biedprijs
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het
Bod op geldige wijze hebben aangemeld en geleverd, betaling in contanten plaatsvinden van de
Biedprijs ten bedrage van € 70,00 per Aandeel. Aandeelhouders die hun Aandelen op geldige
wijze hebben aangemeld en geleverd, zijn niet gerechtigd tot Dividend, inclusief enig mogelijk
Dividend over het boekjaar 2004.
De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van:
•

circa 30% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 260 handelsdagen
(€ 53,80) voorafgaand aan het persbericht van 1februari 2005;

•

circa 27% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 40 handelsdagen
(€ 55,06) voorafgaand aan het persbericht van 1februari 2005; en

•

circa 28% ten opzichte van de slötkoers van 1 februari 2005 (€ 54,55), de laatste
handelsdag voorafgaand aan het persbericht van 1februari 2005.

Zie Hoofdstuk 6.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).
Bieder
De Bieder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar
Nederlands recht, en statutair gevestigd te Rotterdam. De Bieder is een 100%
dochtervennootschap van Van Herk. Van Herk is een 100% dochtervennootschap van de Van
Herk Groep. Zie Hoofdstuk 8 (Informatie over de Bieder).
Rationale van het Bod
Het Bod door de Bieder geeft Reesink de mogelijkheid om in de luwte als zelfstandige
onderneming door gerichte investeringen en een aangescherpt strategisch beleid de groei te
hervatten. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de
onderneming een nieuwe impuls nodig heeft. De Bieder is voornemens te investeren in het verder
ontwikkelen van de activiteiten van de onderneming en kan Reesink onder andere een stevige
financiële basis bieden en langjarige kennis en ervaring op het gebied van retailformules,
vastgoedlocaties en projectontwikkeling.
De Directie heeft bij herhaling aangegeven dat handhaven van de beursnotering weinig zin meer
heeft voor Reesink. De Bieder deelt die mening. Als niet-beursgenoteerde onderneming kan
Reesink zich actief concentreren op versterking van de activiteiten. Daarbij worden de
zelfstandigheid en de continuïteit van Reesink met de Bieder als financieel sterke aandeelhouder
gewaarborgd.
Met het management van Reesink wil de Bieder gaan werken aan een aangescherpte strategie
voor de onderneming die het bedrijf een meer zekere toekomst moet bieden. Dat is in het belang
van de medewerkers, franchisenemers, vertegenwoordigde producenten en afnemers.

Toegezegde aandelen
Allianz Nederland Levensverzekering heeft toegezegd de door haar gehouden Aandelen onder het
Bod aan te melden. Deze toezegging betreft een totaal van 96.000 Aandelen met een nominale
waarde van € 348.000,00, ofwel 14,3% van alle Aandelen. Het totaal aantal door de Bieder
gehouden en aan de Bieder gecommitteerde Aandelen vertegenwoordigt een belang van 23,7%
van de Aandelen die niet door Reesink worden gehouden op het tijdstip van dit Biedingsbericht.
Zie Hoofdstuk 6.3 (Toegezegde aandelen).
Juridische structuur van Reesink na het Bod
Nadat het Bod gestand is gedaan, wordt conform de aan het Bod gestelde voorwaarden een
wijziging van de statuten van Reesink beoogd teneinde onder meer volledige decertificering van
de Certificaten Reesink mogelijk te maken. Zie Hoofdstuk 10 (Voorgestelde Statuten Reesink).
De Bieder heeft het voornemen om alle Aandelen te verkrijgen. Indien de Bieder na de Dag van
Betaling tenminste 95% van de geplaatste Aandelen heeft verworven, zal de Bieder overwegen om
de betreffende Aandeelhouders die hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld, middels
de wettelijke uitkoopprocedure bedoeld in artikel 2:92a BW uit te kopen.
Indien de Bieder na de Dag van Betaling minder dan 95% van de geplaatste Aandelen heeft
verworven, zal de Bieder er naar streven om een juridische fusie tot stand te brengen tussen de
Bieder en Reesink, waarbij de Bieder de verkrijgende entiteit zal zijn en Reesink de verdwijnende
entiteit. Indien de juridische fusie totstandkomt, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen niet
onder het Bod hebben aangemeld van rechtswege aandeelhouder worden in de Bieder.
Afhankelijk van het aantal verkregen Aandelen, kunnen door de Bieder stappen gezet worden die
de rechten van minderheidsaandeelhouders in Reesink kunnnen beïnvloeden. De Bieder behoudt
zich in dit verband het recht voor elk ander wettig middel aan te wenden om 100% van de
Aandelen te verkrijgen, te streven naar de ontbinding of splitsing van Reesink of het
bewerkstelligen van een verkoop van alle of nagenoeg alle activa van Reesink. De Bieder heeft
niet het voornemen om de identiteit of de continuïteit van Reesink te wijzigen.
Opheffing beursnotering Reesink
Indien het Bod wordt gestand gedaan, is de Bieder voornemens om kort na de Dag van Betaling
met Euronext Amsterdam in overleg te treden om de notering van de Aandelen die als certificaat
verhandeld worden op Euronext Amsterdam, op te laten heffen. Verwerving van Aandelen door
de Bieder onder het Bod zal onder meer leiden tot een vermindering van het aantal
Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat verhandeld wordt aan Euronext Amsterdam en kan
de verhandelbaarheid, die nu al zeer beperkt is, en de marktwaarde van de resterende
verhandelbare Aandelen negatief beïnvloeden. Bovendien zullen de financiële en administratieve
lasten die voor Reesink gepaard gaan met een blijvende beursnotering niet langer verantwoord
zijn naar de mening van de Bieder.
De Aanmeldingstermijn, de Sluitingsdatum, de Gestanddoeningsdatum en de Dag van Betaling
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 10 maart 2005, 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt,
behoudens verlenging, op 8 april 2005, 15:00 uur Nederlandse tijd, zijnde de Sluitingsdatum.
Aandelen dienen te worden aangemeld op de wijze als aangegeven in het Biedingsbericht. De
Bieder behoudt zich het recht voor het Bod te verlengen. Indien het Bod wordt verlengd, zal de
Bieder daarvan binnen drie Beursdagen na de Sluitingsdatum kennis geven, dit overeenkomstig
het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte 1995.
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, zal de Bieder
aankondigen of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan, dan wel mededelen dat er nog
onzekerheid bestaat over de invulling van één of meer voorwaarden van het Bod. Tot deze
voorwaarden behoort onder meer de voorwaarde dat ten minste 95% van alle Aandelen na
gestanddoening van het Bod door de Bieder gehouden wordt. Zie Hoofdstuk 6.2 (Voorwaarden
van het Bod). De Bieder behoudt zich het recht voor afstand te doen van dergelijke

voorwaarden. Aankondigingen zullen via een persbericht worden gedaan en tevens worden
gepubliceerd in één of meer Nederlandse landelijke dagbladen en de Officiële Prijscourant.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
hun Aandelen hebben aangeboden aan de Bieder binnen vijf Beursdagen na de
Gestanddoeningsdatum, zijnde de Dag van Betaling, de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat
op geldige wijze is aangemeld en geleverd.
Na-aanmelding
De Bieder behoudt zich het recht voor om - na gestanddoening van het Bod - Aandeelhouders
die hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te bieden tot naaanmelding van de door hen gehouden Aandelen. Voor een eventuele na-aanmelding zullen
dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in dit Biedingsbericht. Openstelling van de naaanmeldingstermijn zal uiterlijk ten tijde van de openbare mededeling terzake van de
gestanddoening van het Bod worden aangekondigd.
Aankondigingen
Aankondigingen betreffende het Bod zullen via een persbericht worden gedaan en tevens worden
gepubliceerd in één of meer Nederlandse landelijke dagbladen en de Officiële Prijscourant.
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UITNODIGING AANDEAANDEELHOUDERS

Onder verwijzing naar alle mededelingen, voorwaarden en beperkingen die in dit Biedingsbericht
zijn opgenomen, worden de Aandeelhouders hierbij uitgenodigd om hun Aandelen ter verkoop
aan te melden bij de Bieder op de navolgende wijze en onder de navolgende voorwaarden.
5.1 De Biedprijs
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het
Bod op geldige wijze hebben aangemeld en geleverd, betaling in contanten plaatsvinden van de
Biedprijs ten bedrage van € 70,00 per Aandeel. Aandeelhouders die hun Aandelen op geldige
wijze hebben aangemeld en geleverd, zijn niet gerechtigd tot Dividend, inclusief enig mogelijk
Dividend over het boekjaar 2004.
5.2 Aanvaarding door Aandeelhouders
Aandeelhouders die hun Aandelen aan toonder hebben gedeponeerd bij een bank of een
commissionair en deze willen aanmelden, wordt verzocht hun Aandelen via hun bank of
commissionair ter verkoop aan te melden bij Kempen & Co. De aanmelding dient uiterlijk om
15:00 uur, Nederlandse tijd, op 8 april 2005, zijnde de Sluitingsdatum, te zijn geschied,
behoudens verlenging van het Bod overeenkomstig de voorwaarden van dit Biedingsbericht.
Aanmelding is behoudens het anders bepaalde in de Bte 1995 onherroepelijk.
Toegelaten Instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk de aanmelding van Aandelen kenbaar
maken bij het Omwissel- en Betaalkantoor, zijnde Kempen & Co N.V. (afdeling Corporate
Actions & Paying Agency), postbus 75666, 1070 AR Amsterdam, tel.: 020 348 9554, fax: 020 348
9549, email: capa@kempen.nl. Door aanmelding verklaren Toegelaten Instellingen de aangemelde
Aandelen in bewaring te hebben en verplichten zij zich tot levering van de aangemelde Aandelen
aan de Bieder na gestanddoening van het Bod.
Tenzij anders is bepaald in het Bte 1995, vormt het aanmelden van Aandelen ter aanvaarding
van het Bod een onherroepelijke opdracht tot het blokkeren van enigerlei poging de aangemelde
Aandelen te leveren, zodat op of voorafgaand aan de Dag van Betaling niet tot levering van
Aandelen kan worden overgegaan (anders dan aan het Omwissel- en Betaalkantoor op de Dag
van Betaling indien het Bod gestand is gedaan en de Aandelen voor koop zijn aanvaard) en tot
het debiteren op de Dag van Betaling van de effectenrekening waarop dergelijke Aandelen
worden gehouden terzake van alle aangemelde Aandelen na ontvangst van een opdracht van het
Omwissel- en Betaalkantoor tot ontvangst van die Aandelen voor de Bieder en tegen betaling
door het Omwissel- en Betaalkantoor van de Biedprijs voor die Aandelen.
Aandeelhouders die beschikken over Aandelen op naam en deze wensen aan te melden onder het
Bod dienen een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat bij Kempen & Co op verzoek
verkrijgbaar is, per aangetekende post te retourneren aan Kempen & Co. Het
aanmeldingsformulier dient uiterlijk om 15:00 uur, Nederlandse tijd, op 8 april 2005, zijnde de
Sluitingsdatum, behoudens verlenging van het Bod overeenkomstig de voorwaarden van dit
Biedingsbericht, door Kempen & Co te zijn ontvangen. Het getekende aanmeldingsformulier zal
een akte van overdracht en een onherroepelijke volmacht behelzen die Kempen & Co in staat
stelt de overdracht van de.desbetreffende Aandelen in ruil voor de Biedprijs per Aandeel namens
partijen te voltooien, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in dit Biedingsbericht
opgenomen.
Door zijn Aandelen aan te melden onder het Bod verklaart, garandeert en zegt elke
Aandeelhouder die aanmeldt anders dan via een Toegelaten Instelling jegens de Bieder toe op de
dag dat die Aandelen worden aangemeld tot en met de Dag van Betaling, behoudens correcte
intrekking van een aanmelding, dat:
(a)

de aanmelding van Aandelen aanvaarding inhoudt door de Aandeelhouder van het Bod
onder de voorwaarden van het Bod;
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(b)

de betrokken Aandeelhouder volledig gerechtigd en bevoegd is de Aandelen aan te melden,
te verkopen en te leveren, en geen andere overeenkomst is aangegaan tot aanmelding,
verkoop of levering van de volgens opgave aangemelde Aandelen met derden anders dan
de Bieder (zulks tezamen met alle bijbehorende rechten) en, wanneer deze Aandelen door
de Bieder tegen contanten worden verworven, zal de Bieder die Aandelen in volle en
onbezwaarde eigendom verwerven, vrij van rechten van derden en beperkingen
hoegenaamd ook; en

(c)

bij de aanmelding van dergelijke Aandelen de effectenwetgeving en overige toepasselijke
wet- en regelgeving wordt nageleefd van de jurisdictie waarin de betrokken Aandeelhouder
zich bevindt of waarvan hij ingezetene is, en geen registratie, goedkeuring of indiening bij
enige toezichthoudende instantie van die jurisdictie vereist is in verband met de aanmelding
van die Aandelen.

5.3 Gestanddoening
Het Bod wordt gestand gedaan indien aan de voorwaarden vermeld in Hoofdstuk 6.2
(Voorwaarden van het Bod) is voldaan. De Bieder behoudt zich het recht voor afstand te doen
van dergelijke voorwaarden, zoals vermeld in dit hoofdstuk.
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, zal de Bieder
vaststellen of al dan niet aan de voorwaarden van het Bod is voldaan of dat daarvan afstand zal
worden gedaan, op grond waarvan de Bieder zal aankondigen of het Bod al dan niet gestand
wordt gedaan, dan wel mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de vervulling van één of
meer voorwaarden van het Bod. Aankondigingen zullen via een persbericht worden gedaan en
tevens worden gepubliceerd in ten minste één of meer Nederlandse landelijke dagbladen en de
Officiële Prijscourant.
In geval de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zal de Bieder alle Aandelen
kopen die op geldige wijze zijn aangemeld en geleverd.
5.4 Verlenging
De Bieder heeft de discretionaire bevoegdheid het Bod te verlengen, in welk geval alle
verwijzingen in dit Biedingsbericht naar de "Sluitingsdatum" of "15:00 uur, Nederlandse tijd, op
8 april 2005" tenzij uit de context anders blijkt, worden verschoven naar de uiterste datum en
tijd waarop de verlenging van het Bod betrekking heeft.
Indien het Bod wordt verlengd met als gevolg dat de verplichting tot aankondiging of het Bod al
dan niet gestand wordt gedaan, wordt uitgesteld, zal dit uiterlijk op de derde Beursdag na de
oorspronkelijke Sluitingsdatum openbaar worden aangekondigd, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 9o, lid 5 Bte 1995.
5.5 Na-aanmelding
De Bieder behoudt zich het recht voor om - na gestanddoening van het Bod - Aandeelhouders
die hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te bieden tot naaanmelding van de door hen gehouden Aandelen. Voor een eventuele na-aanmelding zullen
dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in dit Biedingsbericht. Openstelling van de naaanmeldingstermijn zal uiterlijk ten tijde van de openbare mededeling terzake van de
gestanddoening van het Bod worden aangekondigd.
5.6 Betaling
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
hun Aandelen onder het Bod hebben aangemeld op de Dag van Betaling de Biedprijs ontvangen
voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld en geleverd, op welk moment ontbinding of
nietigverklaring van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder niet toegestaan zal zijn.
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5.7 Commissie
Toegelaten Instellingen ontvangen van de Bieder een commissie ten bedrage van € 0,35 voor elk
Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld en geleverd, tot een maximum van € 1.000,00 per
aanmeldende Aandeelhouder. Deze commissie dient binnen 30 dagen na de
Gestanddoeningsdatum van de Bieder te worden geclaimd via het Omwissel- en Betaalkantoor. In
principe worden geen kosten doorberekend aan de Aandeelhouders voor de levering en betaling
van de Aandelen. Buitenlandse Aandeelhouders wordt mogelijk enige kosten doorberekend door
hun banken.
5.8 Tijdschema
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het verwachte tijdschema voor het Bod. Dit
verwachte tijdschema is onderhevig aan verandering indien het Bod wordt verlengd of gewijzigd.
Verwachte Datum en Tijd
(Alle tijden zijn Nederlandse tijd)

Gebeurtenis

09:00 uur, 9 maart 2005

Publicatie van de advertentie waarin de
verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht wordt
aangekondigd evenals de aanvang van de
aanmeldingstermijn op 10maart 2005

09:00 uur, 10maart 2005

Aanvang van de aanmeldingstermijn

15:00 uur, 8 april 2005

Sluitingsdatum
Uiterste datum waarop Aandeelhouders Aandelen
kunnen aanmelden

Uiterlijk vijf Beursdagen na de
Sluitingsdatum

Gestanddoeningsdatum
Dedag waarop de Bieder openbaar aankondigt of het
Bod gestand wordt gedaan, overeenkomstig artikel 9t
lid 4 Bte 1995

Uiterlijk vijf Beursdagen na de
Gestanddoeningsdatum

Dag van Betaling
Betaling voor en levering van Aandelen dieop geldige
wijze zijn aangemeld onder de voorwaarde dat het
Bod wordt gestand gedaan
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6

HET BOD

6.1 Inleiding
Op 1 februari 2005 heeft de Bieder, overeenkomstig artikel 9d lid 2 Bte 1995, Reesink schriftelijk
in kennis gesteld van zijn voornemen een openbaar bod uit te brengen op de Aandelen, onder
kennisgeving van de in dit Biedingsbericht voorgestelde Biedprijs. In de desbetreffende brief heeft
de Bieder tevens de Directie uitgenodigd om binnen zeven dagen na de ontvangst van deze brief
met de Bieder in overleg te treden over onder meer het voornemen van de Bieder om een
openbaar bod uit te brengen.
Op 1 februari 2005 heeft de Bieder tevens overeenkomstig artikel 9b en artikel 9d lid 2 Bte 1995
een openbare mededeling gedaan over zijn voornemen aan om een Bod op alle Aandelen uit te
brengen. Zie Hoofdstuk 9 (Persberichten).
Op 14 februari 2005 heeft de Directie vervolgens overleg gevoerd met de Bieder, in welk overleg
de Bieder de Directie onder meer in kennis heeft gesteld van de aan het Bod ten grondslag
liggende motieven en van de voornemens met betrekking tot het in verband daarmee te voeren
beleid ten aanzien van Reesink, alsmede van de wijze van financiering van het Bod. Dit overleg
heeft niet tot overeenstemming geleid. Zie Hoofdstuk 9 (Persberichten).
Op 14 februari 2005, nabeurs, kondigde de Bieder aan zijn voornemen om een Bod op alle
Aandelen uit te brengen door te zetten met kennisgeving van de Biedprijs. Zie Hoofdstuk 9
(Persberichten). Reesink is in kennis gesteld van deze openbare mededeling uiterlijk ten tijde van
het doen van die mededeling overeenkomstig artikel 9d lid 4 Bte 1995.
De bij Reesink betrokken vakorganisaties zijn door de Bieder, overeenkomstig artikel 5 lid 1jo.
artikel 4, lid 1 t/m 8, van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, geïnformeerd over het Bod.
De Bieder heeft zich voorts bereid verklaard, zowel tegenover de Directie als tegenover de
voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Reesink, om overleg te plegen met de
betreffende centrale ondernemingsraad. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 10 februari 2005.
6.2 Voorwaarden van het Bod
De verplichting van de Bieder om het Bod gestand te doen, geldt indien aan ieder van de
volgende voorwaarden wordt voldaan.
(a)

Het aantal Aandelen dat vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is aangemeld,
vermeerderd met de Aandelen die de Bieder vóór het einde van de Aanmeldingstermijn
houdt, vertegenwoordigt tenminste 95% van alle Aandelen.

(b)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het Bod, hebben de Stichting Continuïteit
Reesink en Reesink schriftelijk aan de Bieder verklaard dat, indien het aantal Aandelen
dat vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is aangemeld, vermeerderd met de Aandelen
die de Bieder vóór het einde van de Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen die door
Reesink en haar dochtermaatschappijen worden gehouden, tenminste de statutair in de
algemene vergadering van aandeelhouders van Reesink vereiste meerderheid om te
besluiten vertegenwoordigt, zij na de gestanddoening van het Bod onherroepelijk en
onvoorwaardelijk zullen meewerken aan de zo spoedig mogelijke intrekking van de op dat
moment mogelijk uitstaande Preferente Aandelen B en dat zij afstand doen van aan hen
verleende optierechten tot het nemen respectievelijk uitgeven van Preferente Aandelen B.

(c)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het Bod, is de aanwijzing bedoeld in artikel 6
lid 2 van de statuten van Reesink niet ingetrokken of gewijzigd en heeft de StAK Reesink
aan de Bieder een schriftelijke, onherroepelijke en onbeperkte volmacht verleend om het
stemrecht uit te oefenen op die Aandelen die de Bieder na de gestanddoening van het Bod
houdt of verkrijgt, onder de opschortende en enige voorwaarde dat het aantal Aandelen
dat vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is aangemeld, vermeerderd met de Aandelen
die de Bieder vóór het einde van de Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen die door
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Reesink en haar dochtermaatschappijen worden gehouden, tenminste de statutair in de
algemene vergadering van aandeelhouders van Reesink vereiste meerderheid om te
besluiten vertegenwoordigt.
(d)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het Bod, heeft de Raad van Commissarissen
zich bereid verklaard om, indien het aantal Aandelen dat vóór het einde van de
Aanmeldingstermijn is aangemeld vermeerderd met de Aandelen die de Bieder vóór het
einde van de Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen die door Reesink en haar
dochtermaatschappijen worden gehouden tenminste de statutair in de algemene vergadering
van aandeelhouders van Reesink vereiste meerderheid om te besluiten vertegenwoordigt, na
gestanddoening van het Bod de door Bieder aanbevolen personen voor te dragen voor
benoeming in de Raad van Commissarissen ter vervanging van één of meer huidige
commissarissen, zulks na goed overleg met de Directie, de centrale ondernemingsraad van
Reesink en de Raad van Commissarissen en met dien verstande dat voor maximaal
eenderde deel van het aantal leden van de Raad van Commissarissen een door de centrale
ondernemingsraad van Reesink aanbevolen persoon voor benoeming wordt voorgedragen.

(e)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn hebben zich geen feiten of omstandigheden
voorgedaan die op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht niet bij de Bieder bekend
waren of die, op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht, niet bij de Bieder bekend
hoefden te zijn, en die van zodanige essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van de
Bieder verwacht kan worden dat hij het Bod gestand doet.

(f)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is geen openbare mededeling gedaan waaruit
voor het eerst blijkt dat een derde een openbaar bod op alle Aandelen doet of voorbereidt,
of dat een derde het recht heeft verkregen op door Reesink of haar dochtermaatschappijen
nieuw uit te geven Aandelen in het aandelenkapitaal van Reesink of een of meer van haar
dochtermaatschappijen.

(g)

Reesink heeft zich tussen de datum van dit Biedingsbericht en vóór de datum van
gestanddoening van het Bod op generlei wijze verbonden om aandelen in het kapitaal van
Reesink of effecten die in dergelijke aandelen kunnen worden geconverteerd of rechten tot
inschrijving op of overname van dergelijke aandelen of converteerbare effecten aan derden
te vervreemden of uit te geven, noch heeft Reesink zich op welke manier dan ook
verbonden om obligaties uit te geven of overig vreemd vermogen aan te trekken of om een
Dividend hoger dan in voorgaande jaren of een andere uitkering te betalen of zal zij een
Dividend hoger dan in voorgaande jaren of andere uitkering hebben betaald of obligaties
of overig vreemd vermogen hebben uitgegeven.

(h)

Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bieder, heeft Reesink zich vanaf
de datum van publicatie van dit Biedingsbericht op generlei wijze verbonden om wezenlijke
activa (waaronder registergoederen) of al dan niet zelfstandige onderdelen van de
bedrijfsvoering van de met Reesink verbonden ondernemingen te verkopen, bezwaren of te
vervreemden, noch hebben zich anderszins sinds de datum van dit Biedingsbericht
wijzigingen voorgedaan die een materiële invloed hebben op de financiële of bedrijfsmatige
positie van Reesink.

(i)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is er geen bevel, schorsing, vonnis of besluit
gegeven of verstrekt door een rechter, arbitragecommissie, overheid, overheidsinstantie of
ander toezichthoudende of administratieve instantie of van toepassing, noch is er enig(e)
wet, regel, regeling, bevel of verbod van overheidswege voorgesteld, in de wet opgenomen,
ten uitvoer gelegd of van toepassing verklaard op het Bod, welke op enigerlei wezenlijke
wijze de afronding van het Bod beperkt, verbiedt of vertraagt of waarvan dat in
redelijkheid voorzienbaar is.
14

(j)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is geen kennisgeving ontvangen van de AFM
dat het Bod is gedaan in strijd met een of meer bepalingen als uiteengezet in hoofdstuk
Ha Wte 1995, in welk geval het effecteninstellingen op grond van artikel 32a Bte 1995, niet
is toegestaan hun medewerking te verlenen aan de uitvoering en afwikkeling van het Bod.

Met uitzondering van voorwaarde (j), behoudt de Bieder zich het recht voor om, geheel naar
eigen goeddunken, het Bod gestand te doen, ook indien niet is voldaan aan één of meer van
bovenstaande voorwaarden, welke uitsluitend door de Bieder kunnen worden ingeroepen.
6.3 Toegezegde Aandelen
Allianz Nederland Levensverzekering heeft toegezegd de door haar gehouden Aandelen onder het
Bod aan te melden. Deze toezegging betreft een totaal van 96.000 Aandelen met een nominale
waarde van € 384.000,00, ofwel 14,3% van alle Aandelen. Het totaal aantal door de Bieder
gehouden en aan de Bieder gecommitteerde Aandelen vertegenwoordigt een belang van 23,7%
van de Aandelen die niet door Reesink worden gehouden op het tijdstip van dit Biedingsbericht.
Een nadere uitsplitsing van deze toezegging wordt in onderstaande tabel verstrekt.

Aandeelhouder
Allianz Nederland Levensverzekering

Belang in totaal
uitstaand
Aantal aandelenkapitaal
Aandelen
Reesink*
96.000

10,3%

Belangin
Aandelen niet
gehouden
door

Belang in
Aandelen**

Reesink***

14,3%

17,2%

*

Het aantal aandelen in het totaal uitstaand aandelenkapitaal van Reesink bedraagt 930.948,zijnde 670.948 Aandelen en
260.000 Preferente Aandelen A.
** Het totaal aantal Aandelen bedraagt 670.948.
*** Reesink houdt per 31december 2002 (indirect) 11 1.396 Aandelen (ziede toelichting op dejaarrekening 2003van Reesink
onder 11 op blz. 47jaarverslag 2003 van Reesink). Dientengevolge zijn er 559.552 Aandelen die niet worden gehouden
door Reesink.

Allianz Nederland Levensverzekering heeft op 5 januari 2005 toegezegd haar Aandelen te zullen
aanmelden. Allianz Nederland Levensverzekering heeft geen relevante informatie betreffende het
Bod ontvangen die niet is opgenomen in dit Biedingsbericht en de Bieder heeft ook geen
relevante informatie betreffende het Bod ontvangen die niet is opgenomen in dit Biedingsbericht.
6.4 Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Directie
Voor zover de Bieder bekend is, houdt de heer F.L.H, van Delft, lid van de Raad van
Commissarissen, op dit moment, via zijn houdstermaatschappij Bibiana Beheer B.V., 50.000
Aandelen. Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht hebben, voor zover de Bieder bekend
is, de overige leden van de Raad van Commissarissen geen Aandelen.
Het register met Wmz 2a meldingen 1996 in ter beurze genoteerde vennootschappen meldt een
bezit van 5.000 Aandelen door de heer B.J. ten Doeschate, directeur van Reesink.
6.5 Rationale van het Bod
Het openbaar bod door de Bieder geeft Reesink de mogelijkheid om in de luwte als zelfstandige
onderneming door gerichte investeringen en een aangescherpt strategisch beleid de groei te
hervatten. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de
onderneming een nieuwe impuls nodig heeft. De Bieder is voornemens te investeren in het verder
ontwikkelen van de activiteiten van de onderneming en kan Reesink onder andere een stevige
financiële basis bieden en langjarige kennis en ervaring op het gebied van retailformules,
vastgoedlocaties en projectontwikkeling.
De Directie heeft bij herhaling aangegeven dat handhaven van de beursnotering weinig zin meer
heeft voor de onderneming. De Bieder deelt die mening. Als niet-beursgenoteerde onderneming
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kan Reesink zich actief concentreren op versterking van de activiteiten. Daarbij worden de
zelfstandigheid en de continuïteit van Reesink met de Bieder als financieel sterke aandeelhouder
gewaarborgd.
Met het management van Reesink wil de Bieder gaan werken aan een aangescherpte strategie
voor de onderneming die het bedrijf een meer zekere toekomst moet bieden. Dat is in het belang
van de medewerkers, franchisenemers, vertegenwoordigde producenten en afnemers.
6.6 Onderbouwing van de Biedprijs
In de waardebepaling van de onderneming van Reesink heeft de Bieder de waardering van het
vastgoed en van andere activa van Reesink betrokken, waaronder ook de eventuele opbrengsten
uit diverse juridische claims. Over de waardering zijn berichten verschenen die een onvolledig
beeld geven, omdat hierbij geen rekening is gehouden met onder meer vennootschapsbelasting,
onzekerheden, kosten, financiële verplichtingen en het tijdselement. De Bieder is van mening dat,
rekening houdend met het voorgaande, de zogenaamde 'stille reserves' van Reesink volledig tot
uiting komen in zijn bod. Verdere waardestijging dient te worden gerealiseerd door een
planmatige, substantiële en structurele verbetering van de operationele resultaten.
De Biedprijs is vastgesteld op basis van zorgvuldige financiële analyses van openbare gegevens,
bestaande uit de volgende elementen:
•

een analyse van de contante waarde van de kasstromen op basis van historische en
voorziene ontwikkelingen in de financiële prestaties, kasstroom en balans van Reesink;

•

een analyse van de boekwaarde in relatie tot de geschatte marktwaarde van de activa en
schulden van Reesink en het behaalde rendement;

•

een multiple analyse gebaseerd op de waarde van vergelijkbare beursgenoteerde
ondernemingen;

•

een analyse van de premies die zijn geboden bij recente openbare biedingen op
ondernemingen met een notering op Euronext Amsterdam.

De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van:
•

circa 30% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 260 handelsdagen
(€ 53,80) voorafgaand aan het persbericht van 1februari 2005;

•

circa 27% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 40 handelsdagen
(€ 55,06) voorafgaand aan het persbericht van 1februari 2005; en

•

circa 28% ten opzichte van de slötkoers van 1 februari 2005 (€ 54,55), de laatste
handelsdag voorafgaand aan het persbericht van 1 februari 2005.
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De koersontwikkeling van het Aandeel gedurende de twaalf maanden vóór de eerste openbare
aankondiging van het onderhavige Bod staat hieronder weergegeven.
€ 70
65
60

\r*UU)

55

=y"V

V^/—^

Jüwü

50
45
40
februari
2004

april2004

juni2004

augustus
2004

oktober
2004

december
2004

februari
2005

Bron: Datastream

6.7 Financiering van het Bod
De Bieder zal het Bod financieren met eigen middelen en zal mogelijk beslissen om een gedeelte
van het Bod met vreemd vermogen te financieren.
6.8

Toekomstige structuur

6.8.1 Strategie
De Bieder is voornemens na gestanddoening van het Bod een gezamenlijk business plan op te
stellen met het management van Reesink dat het bedrijf een meer zekere toekomst moet bieden
en dat in het belang is van de medewerkers, franchisenemers, vertegenwoordigde producenten en
afnemers. De zelfstandigheid en de continuïteit van Reesink worden met de Bieder als financieel
sterke aandeelhouder gewaarborgd.
De Bieder is een 100% dochtervennootschap van Van Herk. Van Herk is een 100%
dochtervennootschap van de Van Herk Groep. De Van Herk Groep belegt en investeert in
vastgoed en in ondernemingen in Nederland. Zie Hoofdstuk 8 (Informatie over de Bieder). De
Van Herk Groep is een investeerder met een aanzienlijk langere investeringshorizon dan de
meeste andere investeringsmaatschappijen, aangezien zij geen tijdelijk beschikbaar gestelde gelden
van derden beheert.
6.8.2 Juridische structuur van Reesink na het Bod
Nadat het Bod gestand is gedaan, wordt conform de aan het Bod gestelde voorwaarden een
wijziging van de statuten van Reesink beoogd teneinde onder meer volledige decertificering van
de Certificaten Reesink mogelijk te maken. Zie Hoofdstuk 10 (Voorgestelde Statuten Reesink).
De Bieder heeft het voornemen om alle Aandelen te verkrijgen. Indien de Bieder na
gestanddoening tenminste 95% van de geplaatste Aandelen heeft verworven, zal de Bieder
overwegen om de desbetreffende Aandeelhouders die hun Aandelen niet onder het Bod hebben
aangemeld, middels de wettelijke uitkoopprocedure als bedoeld in artikel 2:92a BW uit te kopen.
Indien de Bieder na gestanddoening minder dan 95% van de geplaatste Aandelen heeft
verworven, zal de Bieder er naar streven om een juridische fusie tot stand te brengen tussen de
Bieder en Reesink, waarbij de Bieder de verkrijgende entiteit zal zijn en Reesink de verdwijnende
entiteit. Indien de juridische fusie totstandkomt, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen niet
onder het Bod hebben aangemeld van rechtswege aandeelhouder worden in de Bieder.
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Afhankelijk van het aantal verkregen Aandelen, kunnen door de Bieder stappen gezet worden die
de rechten van minderheidsaandeelhouders in Reesink kunnnen beïnvloeden. De Bieder behoudt
zich in dit verband tevens het recht voor elk ander wettig middel aan te wenden om 100% van
de Aandelen te verkrijgen, te streven naar de ontbinding of splitsing van Reesink of het
bewerkstelligen van een verkoop van alle of nagenoeg alle activa van Reesink. De Bieder heeft
niet het voornemen om de identiteit of de continuïteit van Reesink te wijzigen.
6.8.3 Opheffing beursnotering Reesink
Indien het Bod wordt gestand gedaan, is de Bieder voornemens om kort na de Dag van Betaling
met Euronext Amsterdam in overleg te treden om de notering van de Aandelen die als certificaat
verhandeld worden op Euronext Amsterdam, op te laten heffen. Verwerving van Aandelen door
de Bieder onder het Bod zal onder meer leiden tot een vermindering van het aantal
Aandeelhouders en het aantal Aandelen dat verhandeld wordt aan Euronext Amsterdam en kan
de verhandelbaarheid, die nu al zeer beperkt is, en de marktwaarde van de resterende
verhandelbare. Aandelen negatief beïnvloeden. Bovendien zullen de financiële en administratieve
lasten die voor Reesink gepaard gaan met een blijvende beursnotering niet langer verantwoord
zijn naar de mening van de Bieder.
6.8.4 Dividendbeleid
De Bieder behoudt zich het recht voor om na de gestanddoening van het Bod het dividendbeleid
van Reesink te herzien. Aandeelhouders dienen zich er rekenschap van te geven dat de Bieder
mogelijk kan bevorderen dat Reesink in de toekomst niet langer Dividend in contanten zal
uitkeren.
6.8.5 Sociaal beleid
Er zullen geen negatieve gevolgen zijn voor de arbeidsomstandigheden of werkgelegenheid bij
Reesink als gevolg van het Bod. Er heeft, voor zover relevant, overleg plaatsgevonden met de
betrokken vakorganisaties en het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad is geïnformeerd
over het Bod in overeenstemming met het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. De Bieder heeft
overleg gevoerd met de centrale ondernemingsraad van Reesink. Dit overleg heeft niet tot
overeenstemming geleid.
6.8.6 Raad van Commissarissen en Directie
De Bieder gaat ervan uit dat na de gestanddoening van het Bod de door de Bieder aanbevolen
personen voor benoeming in de Raad van Commissarissen ter vervanging van één of meer
huidige commissarissen worden benoemd, met dien verstande dat voor maximaal eenderde deel
van het aantal leden van de Raad van Commissarissen een door de centrale ondernemingsraad
van Reesink aanbevolen persoon wordt voorgedragen voor benoeming.
Als gevolg van het Bod voorziet de Bieder geen personele consequenties voor de Directie. De
Bieder is evenwel voornemens te bevorderen dat in de periode na gestanddoening van het Bod
uitvoering wordt gegeven aan het' bestaande voornemen om de Directie te verbreden en/of te
versterken.
De Bieder is niet bekend met eventuele vergoedingen aan commissarissen van Reesink die zullen
aftreden na gestanddoening van het Bod.
6.8.7 Participatieregeling
De Bieder is voornemens de betrokkenheid van de werknemers van Reesink te vergroten en zal
in deze context bekijken of dit door middel van het bestaande werknemersparticipatieplan kan
worden bereikt.
6.9 Overige verklaringen ingevolge Bte 1995
Naast de overige verklaringen als opgenomen in dit Biedingsbericht, verklaart de Bieder het
volgende.
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Transactie

Datum

Verkoop
Verkoop
Aankoop
Verkoop
Verkoop
Verkoop
Verkoop
Verkoop
Verkoop

30/09/04
30/09/04
04/10/04
06/10/04
07/10/04
11/10/04
13/10/04
15/10/04
18/10/04 .

Totaal

Aantal
aandelen
-100
-30
100
-25
-25
-25
-25
-25
-150'
36.402

Prijs Aankoopwaarde Verkoopwaarde
€
€
€
51,50
50,05
50,00
51,00
52,65
50,80
54,00
54,20
54,20

5.150,00
1.501,50
5.000,00

1.275,00
1.316,25
1.270,00
1.350,00
1.355,00
8.130,00
.901.094,25

(e)

De informatie als bedoeld in artikel 9p Bte 1995 is verstrekt aan de AFM.

(f)

De AFM en Euronext Amsterdam zijn in kennis gesteld van het Bod.

(g)

De centrale ondernemingsraad van Reesink is in kennis gesteld van het Bod.
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50.585,75

7

INFORMATIE OVER REESINK

De gegevens in dit hoofdstuk zijn alle afkomstig uit het jaarverslag 2003 van Reesink, tenzij anders
aangegeven.
7.1

Profiel

Quote
(...)

De handelsondernemingen van Reesink leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij
gaat het om doe-het-zelf artikelen zoals verf en (tuin-) gereedschappen (Reesink Retail B.V.),
walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en tractoren, machines en gereedschappen voor de 'groene'
-d.w.z. de agrarische en bosbouw- sector (Reesink Technische Handel B.V. en Kamps de Wild
B.V.). Daarnaast importeert Kamps de Wild B.V. een complete lijn grondverzetmachines en
levert Dutec B.V. industriële verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de aandrijftechniek en
de pneumatiek.
Voorts verleent Interlogica B.V. diensten met betrekking tot logistiek en automatisering, primair
aan de broers en zusters binnen de Reesink-groep
(...)
Unquote
Bron: Persbericht Reesink d.d. 14 februari 2005
7.2 Algemene informatie
De informatie in deze paragraaf is gebaseerd op de informatie die bij de Kamer van Koophandel
m.b.t. Reesink bekend is.
7.2.1 Oprichting
Reesink is op 30 april 1930 naar Nederlands recht opgericht. Reesink is een naamloze
vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, De statuten van Reesink zijn laatstelijk gewijzigd
bij notariële akte verleden op 13juni 2000.
7.2.2 Statutaire zetel en Kamer van Koophandel
Reesink heeft haar statutaire zetel in Zutphen en is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nr. 08005560.
7.2.3 Raad van Commissarissen en Directie
De Raad van Commissarissen bestaat thans uit 4 leden, namelijk:
Dhr. H.A."J.- Bemelmans, voorzitter;
Dhr. F.L.H, van Delft;
Dhr. B. van der Weerden;
Dhr. B. Vos.
De Directie bestaat thans uit één lid, namelijk:
Dhr. B.J. ten Doeschate.
7.2.4 Adres
Reesink N.V.
Havenstraat 7
7202 AA Zutphen
Postbus 20
7200 AA Zutphen
Tel.: (0575) 599301
Fax: (0575) 599304
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7.3

Geconsolideerde kerncijfers

Resultaat (x €1.000)
Netto-omzet
Bruto-omzetresultaat
Bedrijfsresultaat
Resultaat na belastingen
Afschrijvingen
Cash flow (resultaat na belasting plus afschrijvingen)
Balans (x € 1.000)
Vaste activa
Eigen vermogen
Groepsvermogen
Balanstotaal*
Gemiddeld aantal gewone, geplaatste aandelen

2003

2002

2001

115.288
16.742
3.528

117.478
18.414
5.360

117.574
18.143
4.767

2.511
1.807
4.318

3.983
1.227
5.210

3.649
1.246
4.895

28.611
36.931
36.931
76.921

22.762
37.238
37.238
66.079

8.119
35.474
35.474
' 57.329

670.948

670.948

670.948

3,1
2,2

4,6
3,4

4,1
3,1

6,3

10,2

9,7

3,67
3,50
6,37
57,74
49,95

5,87
3,50
7,70
58,20
50,00

5,37
3,50
7,23
55,59
45,00

353

390

422

Rendement (%)

Bedrijfsresultaat als%van netto-omzet
Resultaat na belastingen als%van netto-omzet
Resultaat na belastingen als%van gemiddelde eigen
vermogen**
Per gewoon aandeel van€4,00nominaal gebaseerd op
gemiddeld aantal gewone aandelen (€)
Resultaat na belastingen
Dividend
Cashflow
Eigen Vermogen**
Koers ultimo
Gemiddeld aantal medewerkers

* Opmerking vande Bieder: indejaarverslagen 2001, 2002 en2003 vanReesink wordt determ 'Totaal vermogen' gehanteerd.
** Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen)
verkrijgingsprijs van de ingekochte eigen Aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2003 door deze
vermeerdering op€4,25 hoger uit (2002: €4,25; 2001:€4,28).

7.4

Aandeelhouders en koersontwikkeling

7.4.1 Aandeelhouders vermeld in het WMZ-register 1996
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit het register Wet melding zeggenschap in ter
beurze genoteerde vennootschappen 1996.
Op grond van mededelingen die zijn ontvangen door de AFM uit hoofde van de Wet melding
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, zijn de volgende meldingen
geregistreerd voor Reesink als uitgevende instelling. De genoemde percentages zijn die welke ten
tijde van de melding golden.
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Ontstaan

Meldingsplichtige

Kapitaalbelang totaal
0 % (rechtstreeks reëel)

Stemrecht
totaal

03 sep. 2003

Aviva plc.

22jul. 2003

ABN AMRO Mix Umbrella Fund N.V. 3,88 % (middelijk reëel)

30 apr. 2003

F.L.H, van Delft

22 dec. 2000

Allianz AG

01 okt. 2000

ABN AMRO Mix Umbrella Fund N.V. 6,04 % (rechtstreeks reëel)

21 okt. 1999

DarlinN.V.

0%

0%

21 okt. 1999

Reesink N.V.

26,76%**

0%

01 mrt. 1999

Aviva plc.

5,01 % (middelijk reëel)

25 aug. 1998

Aegon N.V.

0%

5% (middelijk reëel)
10,3 % (middelijk reëel) *

—
—
—
—
—

0%
0%

* Opmerking van de Bieder: deze melding ziet op het door Allianz Nederland Levensverzekering toegezegde belang dat zij onder
liet Bod zal aanmelden. Deze toezegging betreft een totaal van 96.000 Aandelen met 'een nominale waarde van € 384.000,00,
ofwel 14.3% van alle Aandelen. Zie Hoofdstuk 6.3 (Toegezegde aandelen).
** 0,02 % (rechtstreeks reëel) + 26,74 % (middelijk reëel).

Mogelijke verschillen tussen gemelde belangen en huidige belangen
De hierboven weergegeven meldingen uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 kunnen om de navolgende redenen afwijken van de feitelijke,
huidige belangen van de hier genoemde Aandeelhouders. Alleen die aan- en verkopen dienen te
worden gemeld welke het belang van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal of stemrecht in
een andere percentage-bandbreedte brengen. De betrokken bandbreedtes als genoemd in de WMZ
zijn 0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%, 50-66 2/3%, en 66 2/3% of meer. Tevens dienen alleen
wijzigingen in het belang in het aandelenkapitaal of het stemrecht naar een andere bandbreedte te
worden gemeld die het gevolg zijn van de eigen handelingen van de Aandeelhouder.
7.4.2 Aandeelhouders vermeld in het WMZ-register 1991
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit het register Wet melding zeggenschap in ter
beurze genoteerde vennootschappen 1991. Het onderstaand overzicht omvat de meldingen met
datum ontstaan meldingsplicht tussen 1 februari 1992 en 1 juni 1997. Het overzicht geeft aan
welke meldingen zijn verricht en op welke datum dit openbaar is gemaakt. Naamswijzigingen van
meldingsplichtige personen na 1 februari 2000 zijn in dit overzicht niet verwerkt. De percentages
zijn onderverdeeld in zes categorieën: A Totaal kapitaalbelang; B Totaal middellijk
kapitaalbelang; C Totaal potentieel kapitaalbelang; D Totaal stemrecht; E Totaal middellijk
stemrecht; F Totaal potentieel stemrecht.

23

Publicatie

Meldingsplichtige

21-02-1992. AMEV/VSB 1990N.V.

A%

B%

C%

D%

E%

F%

6,37

6,37

0

—

—

—

29-02-1992

ING Groep N.V.

23,29

23,29

0

23,29

23,29

0,04

07-02-1995

ING Groep N.V.

1,6

1,6

0

1

1

1

29-02-1992

Aegon N.V.

8,94

8,94

0

—

—

—

29-02-1992

ABN AMRO Holding N.V.

5,02

5,02

0

—

—

—

22-04-1993

ABN AMRO Holding N.V.

4,03

4,03

0

—

—

—

09-06-1993

ABN AMRO Small Companies
Netherlands Fund N.V.

5,21

0

0

—

—

—

23-01-1997

Zwolsche Algemeene N.V.

5,007

5,007

0

—

—

—

29-02-1992

Reesink N.V.

9,66

0

0

—

—

—

29-02-1992

Stichting Continuïteit Reesink

223,52

0

223,52

223,52

0

223,52

29-02-1992

Stichting administratiekantoor
van aandelen Reesink N.V.

70,45

0

0

60,79

0

0

21-04-1993

Generali Holding Vienna AG

5,01

5,01

0

—

—

—

01-02-1995

Generali Holding Vienna AG

3,93

3,93

0

—

—

—

28-05-1993

ING Bank Dutch Fund N.V.

5

0

0

—

—

—

06-04-1995

ING Bank Dutch Fund N.V.

4,21

0

0

—

—

—

06-03-1996

Darlin N.V.

5

0

0

—

—

—

07-02-1995

Stichting administratiekantoor
van aandelen Recopart

23,25

0

0

23,25

0

0

23-01-1997

Stichting administratiekantoor
van aandelen Recopart

0

0

0

0

0

0

23-01-1997

Recopart B.V.

23,25

0

0

23,25

0

0

26-09-1995

Leeninga Beheer B.V.

5,01

0

0

—

—

—

06-03-1996

Leeninga Beheer B.V.

0

0

0

0

0

0

Mogelijke verschillen tussen gemelde belangen en huidige belangen
De hierboven weergegeven meldingen uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1991 kunnen om de navolgende redenen afwijken van de feitelijke,
huidige belangen van de hier genoemde Aandeelhouders. Alleen die aan- en verkopen dienen te
worden gemeld welke het belang van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal of stemrecht in
een andere percentage-bandbreedte brengen. De betrokken bandbreedtes als genoemd in de WMZ
zijn 0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%, 50-66 2/3%, en 66 2/3% of meer. Tevens dienen alleen
wijzigingen in het belang in het aandelenkapitaal.of het stemrecht naar een andere bandbreedte te
worden gemeld die het gevolg zijn van de eigen handelingen van de Aandeelhouder.
Zie paragraaf 7.4.1 (Aandeelhouders vermeld in het WMZ-register 1996) voor de informatie uit
het register Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.
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7.4.3 Aandelenbelang van de Bieder en Allianz Nederland Levensverzekering
De Bieder houdt op de datum van dit Biedingsbericht 5,4% van alle Aandelen voor eigen
rekening. Allianz Nederland Levensverzekering heeft toegezegd de door haar gehouden Aandelen
onder het Bod aan te melden. Deze toezegging betreft een totaal van 96.000 Aandelen met een
nominale waarde van € 384.000,00, ofwel 14,3% van alle Aandelen. Zie Hoofdstuk 6.3
(Toegezegde aandelen).
De in deze paragraaf opgenomen informatie is afkomstig van de Bieder zelf.
7.4.4 Koersontwikkeling van het Aandeel
De onderstaande tabel toont de slotkoersen per einde maand voor de Aandelen die als certificaat
worden gehouden, waarin op Euronext Amsterdam is gehandeld voor de periode februari 2004
tot en met februari 2005.
Prijs per Aandeel (in €)
Februari 2004
Maart 2004
April 2004
Mei 2004
Juni 2004
Juli 2004
Augustus 2004

52,00
54,40
54,00
53,00
55,00
53,50
52,25

September 2004
Oktober 2004
November 2004
December 2004
Januari 2005
Februari 2005

50,05
54,20
55,50
55,00
57,00
73,25

Bron: Datastream

7.5 Dividend
De onderstaande tabel toont het Dividend in contanten per gewoon aandeel dat door Reesink
aan de Aandeelhouders is uitgekeerd over de jaren 2001, 2002 en 2003. De informatie in deze
paragraaf is afkomstig uit de jaarverslagen 2003 en 2002 van Reesink.
Dividend per Aandeel
(in€)

Jaar

3,50
3,50
3,50

2001
2002
2003

7.6

Halfjaarcijfers 2004

7.6.1 Eerste halfjaarbericht 2004
Quote
(...)
Reesink N.V. te Zutphen (technische handel) heeft de winst na belastingen over het eerste
halfjaar met ruim 25 % zien stijgen tot € 2,1 min, tegen € 1,7 min over de eerste helft van 2003.
In het resultaat is begrepen een bijzondere bate van € 1,1 min (hetgeen dus voor €0,7 min de
winst na belastingen bepaalt), die is terug te voeren op het op één lijn brengen van de regeling
voor vervroegd uittreden van de medewerkers van dochtervennootschap Interlogica B.V. met die,
welke geldt voor de technische groothandelsbranche.
Waar het geheel 2004 aangaat gaan wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, uit van een
gelijke of wat hogere winst na belastingen dan over 2003 werd gerealiseerd.
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Alle handelsondernemingen droegen goed bij aan het groepsresultaat (in een mate die waar het
gaat om Reesink Staal B.V. en Dutec B.V. zelfs de kwalificatie 'zeer fors hoger' verdient),
behalve Reesink Retail B.V. en Interlogica B.V. die in negatieve zin bijdroegen. Eerstgenoemde
levert de detaillisten in de Doe Het Zelf-branche toe, laatstgenoemde voert ter zake logistieke en
ict-diensten uit. De slappe marktomstandigheden speelden Reesink Retail B.V. parten, Interlogica
B.V. werd daardoor met een extra lage bezettingsgraad in het te Apeldoorn nieuw gebouwde
logistieke centrum geconfronteerd.
Reesink N.V. is inmiddels benaderd door diverse op de Doe Het Zelf-markt actieve partijen, die
een bundeling van krachten met Reesink Retail B.V. en Interlogica B.V. beogen. Daarbij haakt
men veelal in op hetgeen wij dien aangaand in ons jaarverslag over 2003 berichtten en geeft men
er blijk van, de nieuwe behuizing te Apeldoorn en de daarmee beschikbaar gekomen logistieke
infrastructuur aansprekend te vinden. Bij het stappen in allianties zal niet de omstandigheid
bepalend zijn, dat de DHZ-markt sterk tegen zit en dit extra merkbaar is nu de nieuwbouw te
Apeldoorn op de groei is gebouwd. Wij kiezen daarentegen bij voorkeur voor een duurzame
samenwerking, die bijdraagt aan de uitbouw van de Reesink-groep.
Op 19 oktober a.s. zal te Apeldoorn een bijeenkomst voor onze beleggers en analisten worden
georganiseerd. Tijdens de voormiddag zal de directie van Reesink N.V. alsook het management
van onze werkmaatschappijen de strategie per werkmaatschappij behandelen en op ter zake
levende vragen antwoorden. Na de lunch stellen wij de aanwezigen in de gelegenheid de
rijvaardigheid op tractoren en oogstmachines te beproeven bij het op omliggende terreinen
binnenhalen van de maïsoogst. Aanmelding kan geschieden via info@reesink.com of 0575 599301.

C)
Unquote
Bron: Persbericht Reesink d.d. 30 augustus 2004
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7.6.2 Halfiaarcijfers 2004 volgens het eerste halfjaarbericht
Geconsolideerde balans
30juni 2004

(x EUR 1.000.000)
Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

30juni 2003

27,3
1,1

'

26,0
2,0

28,4

28,0

25,9
27,1
1,5
0,6

21,4
21,3
1,4
3,6

55,1

47,7

Totaal

83,5

75,7

Passief
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

36,6
4,1
42,8

36,5
6,4
32,8

Totaal

83,5

75,7

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Deze cijfers zijn niet door de externe accountant [van Reesink] gecontroleerd.
Bron: Persbericht Reesink d.d. 30 augustus 2004
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(x EUR 1.000.000)

30juni 2004

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

30juni 2003

73,1
-64,2

Bruto-omzetresultaat
Verkoopkosten
Algemene beheerkosten

66,1
-56,3

8,9
3,5
2,4

9,8
3,9
3,4

Som der kosten

5,9

7,3

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

3,0
0,2

2,5
0,1

3,2

2,6

1,1

0,9

2,1

1,7

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen over resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na
belastingen

Deze cijfers zijn niet door de externe accountant [van Reesink] gecontroleerd.
Bron: Persbericht Reesink d.d. 30 augustus 2004
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7.7

Geconsolideerde balans, geconsolideerde winst-en-verliesrekening en geconsolideerd
kasstroomoverzicht voor 2003, 2002 en 2001

Geconsolideerde balans
(x €1.000)
Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsuitrusting
Vervoermiddelen

2003

21.980
4.855
521

2002

18.464
2.690
265
27.356

Financiële vaste activa
Leningen u/g
Latente belastingvorderingen

Vlottende activa
Voorraden
- grond- en hulpstoffen
- onderhanden werk
- handelsgoederen
- vooruitbetaling op voorraden

1.255
0

5.063
1.609
410

1.175
168

869
168

1.255

1.343

1.037

28.611

22.762

8.119

0
0
25.537
2.953

0
0
22.002
3.508

1.640
888
19.502
3.320
25.510

12.464
1.243
439
545

13.394
3.129
380
884

Effecten
Liquide middelen

Totaal

28

7.082

21.419

28.490
Vorderingen
- handelsdebiteuren
- overige vorderingen
- overlopende activa
- belastingen

2001

25.350
13.326
1.968
231
0

17.787
1.243
790

14.691
1.627
1.489

15.525
1.638
6.697

48.310

43.317

49.210

76.921

66.079

57.329

(x ei.ooo)
Passief
Groepsvermogen
Eigen vemogen
Voorzieningen
Vervroegd uittreden en pensioenen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

2003

2002

2001

36.931

37.238

35.474

1.639
450
3.497

1.639
0
5.038
5.586

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Dividend
Belastingen
Overige schulden

14.180
8.412
4
1.023
10.785

1.488
.0
5.039
6.677

3.888
7.460
4
1.203
9.609

Totaal

29

6.527
0
5.253
2
1.783
8.290

34.404

22.164

15.328

76.921

66.079

57.329

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(x € 1.000)
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Verkoopkosten
Algemene beheerkosten

2002

2001

115.288
-98.546

117.478
-99.064

117.574
-99.43

18.414

16.742
-7.814
-5.40

Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Dividend
Rentelasten

2003

-6.782
-6.272
-13.054

-13.214
162
467
-156

Uitkomst der financiële baten en lasten

-13.376

5.360

3.528
259
392
-708

18.143
-7.315
-6.06

. 4.767
181
467
-66

-57

473

582

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen

3.471
-960

5.833
-1.850

5.349
-1.700

Geconsolideerd resultaat na
belastingen

2.511

3.983

3.649
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(x € 1.000)

2003

2002

2001

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties in voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal

3.528

5.360

4.767

1.807
-1.466
-2.912

1.227
150
3.217

1.246
-1.743
2.168

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen Dividend
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

957

9.954
162
467
-156
-1.445

259
392
-708
-1.174
-1.231

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Nieuwe consolidatie
Investeringen minus desinvesteringen
in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop eigen certificaten van
aandelen
Betaald Dividend
Andere mutaties overige reserves

-1.608

8.982

4.830

-15.734

-863

663
-473

170
0

27
0

-80

-306

-67

-7.824
0
-2.395
-498

-15.870

-2.893
-10.991

-903
0
-2.395

20
-2.395
156

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-972

-274
-7.934

6.438
175
467
-74
-2.176

0
-2.219
-9.107

-2.395
1.532

7.8 Toelichting op de jaarrekening 2003
Deze toelichting betreft naast de grondslagen eveneens aanvullende informatie, terzake van zowel
in de geconsolideerde als in de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening vermelde
posten.
7.8.1 Algemeen
De financiële gegevens van Reesink zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve
vermeldt de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Reesink, conform artikel 402 boek
2 B.W., slechts het resultaat uit deelnemingen na belastingen en het overig resultaat na
belastingen.
Activa en passiva waarvan de waarderingsgrondslagen hierna niet afzonderlijk zijn vermeld, zijn
opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn
omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum. Voor de bepaling van het resultaat gelden
de volgende uitgangspunten:
•

baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht
of deze tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid;

•

winsten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt;

•

verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij kunnen worden geconstateerd.
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7.8.2 Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn mede betrokken de activa, passiva en resultaten van
onderstaande groepsmaatschappijen van Reesink. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen,
waarin Reesink een beslissende zeggenschap heeft en die behoren tot haar economische eenheid.
Er is geconsolideerd volgens de integrale methode, waarbij uniforme grondslagen zijn toegepast
en de intercompany-leveringen en -winsten zijn geëlimineerd. Voor de geconsolideerde
jaarrekening en voor de vennootschappelijke jaarrekening gelden dezelfde grondslagen.
1.

Reesink Retail B.V. te Zutphen alsmede de daarmee verbonden vennootschap Fixet Pilot
B.V., welke zich richten op de handel in Doe Het Zelf-artikelen.

2.

Reesink Staal B.V. te Zutphen, welke zich richt op de handel in walserijproducten.

3.

Reesink Technische Handel B.V. te Zutphen, welke zich bezighoudt met de handel in
tractoren, landbouwwerktuigen alsmede machines, werktuigen, gereedschappen en uitrusting
voor het onderhoud van bos, park en plantsoen.

4.

Interlogica B.V. te Apeldoorn, welke logistieke en automatiseringsdiensten verleent.

5.

Kamps de Wild B.V. te Zevenaar alsmede de daarmee verbonden vennootschappen Kamps
de Wild Handelmaatschappij B.V., Hyundai Werktuigtechniek B.V. en Renault Agriculture
Nederland B.V. die zich bezighouden met de handel in tractoren, landbouw- en
grondverzetmachines alsmede werktuigen.

6.

Dutec B.V. te 's Hertogenbosch, welke zich bezighoudt met de handel in
aandrijfcomponenten, gereedschappen, bevestigingsmaterialen, veiligheidsartikelen
pneumatiek.

7.

Recobel B.V. te Zutphen alsmede de daarmee verbonden vennootschap Dutec Beheer B.V.,
die zich richten op het beleggen en beheren van vermogenswaarden.

8.

Bekopart International B.V te Zutphen alsmede de daarmee verbonden vennootschappen
Bekopart B.V., en Happy Hobby B.V., die activiteiten voer(d)en op het gebied van de
handel in Doe Het Zelf-artikelen alsmede dienstverlening aan de handel.

9.

Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V. te Zutphen, welke administratieve
diensten verleent.

Voor Reesink Retail B.V., Reesink Staal B.V., Reesink Technische Handel B.V., Interlogica B.V.,
Recobel B.V. en Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V. heeft Reesink N.V. een
verklaring ex artikel 403 boek 2 B.W. gedeponeerd ten kantore van het handelsregister. In
verband hiermede behoeven deze rechtspersonen niet aan alle voorschriften van titel 9 boek 2
B.W. te voldoen.
7.8.3 Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen. De
wijzigingen in de post effecten zijn opgenomen in de mutatie vorderingen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van intrest, ontvangen Dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. In de kasstroom uit financieringsactiviteiten zijn de
door Reesink betaalde Dividenden • begrepen. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract is voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt. Het
gedeelte dat betrekking heeft op de intrest is als een uitgave uit operationele activiteiten
opgenomen.
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7.8.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingsprijs of lagere bedrijfswaarde
verminderd met de geclaimde investeringspremies en de afschrijvingen. Op de bedrijfsgebouwen
wordt van de aanschaffingsprijs na aftrek van investeringspremies 3% afgeschreven. De
bedrijfsuitrusting en de vervoermiddelen worden afgeschreven in perioden variërend van 3 tot 20
jaren, afhankelijk van de geschatte levensduur van elk bedrijfsmiddel afzonderlijk. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Bedrijfsuitrusting

Vervoermiddelen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2003
Investeringen
Nieuwe consolidatie.

18.464
4.116
401

2.690
3.394
9

265
424
63

21.419
7.934
473

Desinvesteringen tegen boekwaarde
Afschrijvingen

22.981
400
601

6.093
204
1.034

752
59
172

29.826
663
1.807

Boekwaarde per 31 december 2003

21.980

4.855

521

27.356

De cumulatieve afschrijving per
31 december 2003 bedraagt

12.363

4.469

977

17.809

(x €1.000)

De in eigendom gehouden bebouwde terreinen beslaan 100.545 m2, de onbebouwde 131.988 m2.
Daarnaast is in erfpacht verkregen 3.182 m2 onbebouwd (inclusief 2.202 m2 talud) en 8.258 m2
bebouwd terrein tegen een canon van €47.900,- per jaar. Deze erfpachtcontracten lopen tot het
jaar 2007 met een aansluitende optie van 25 jaren. De vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen
bedraagt 132.941 m2. In het verleden werd op bijna 17 hectare landbouwgrond een koopoptie
verworven.
De bedrijfsuitrusting omvat de kantoor- en magazijninventaris, installaties en niet-gemotoriseerde
transportmiddelen. Onder vervoermiddelen zijn opgenomen (vracht-)autós en gemotoriseerde
transportmiddelen voor intern transport.
7.8.5 Financiële vaste activa
De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen -een evenredig deel van- de netto vermogenswaarde en
betreffen de 100% deelnemingen Reesink Retail B.V., Reesink Staal B.V., Reesink Technische
Handel B.V., Recobel B.V., Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V., Bekopart
International B.V. allen gevestigd te Zutphen, Interlogica B.V. gevestigd te Apeldoorn, Kamps de
Wild B.V. gevestigd te Zevenaar alsmede Dutec B.V. gevestigd te 's-Hertogenbosch.
(x € 1.000)

2003

2002

Boekwaarde 1 januari
Resultaten deelnemingen
Overige mutaties

45.367
3.002
-572

40.203
4.998
166

Boekwaarde 31 december

47.797

45.367

In 2003 heeft Kamps de Wild B.V. alle aandelen in Renault Agriculture Nederland B.V.
verworven.
7.8.6 Voorraden
De handelsvoorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs of lagere marktwaarde
met uitzondering van de producten, waarvan de waarde sterk onderhevig is aan de
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prijsschommelingen van de basismaterialen. Laatstbedoelde producten zijn gewaardeerd tegen
vervangingswaarde. Dit betreft walserijproducten, non-ferrós, buizen, fittingen, bevestigings- en
draadmaterialen alsmede ijzerwaren. Wijzigingen in de vervangingswaarde van deze producten
worden ten gunste respectievelijk ten laste van de reserve voor prijsverschillen op voorraden
gebracht met inachtneming van de daarbij noodzakelijke toevoeging respectievelijk onttrekking
aan de voorziening uitgestelde belastingverplichtingen. Op de voorraadwaarde is een voorziening
voor incourant in mindering gebracht, die naar omvang is gerelateerd aan het niveau en de
samenstelling van de voorraad.
(x €1.000)
Handelsgoederen
Voorziening voor incourant
Vooruitbetaling op voorraden

2003

2002

29.115
-3.578
25.537
2.953

25.690
-3.688
22.002
3.508

28.490

25.510

Ultimo 2003 werden de handelsgoederen voor € 22,5 miljoen (2002 € 19,0 miljoen) gewaardeerd
tegen laatst bekende inkoopprijs of lagere marktwaarde en voor € 6,6 miljoen (2002 € 6,7
miljoen) tegen vervangingswaarde.
7.8.7 Vorderingen
Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde. De noodzakelijk geachte voorziening voor
oninbare vorderingen is hierop in mindering gebracht.
7.8.8 Handelsdebiteuren
De voorziening dubieuze vorderingen bedroeg ultimo 2003 € 1.245.000,- (2002 € 1.266.000,-).
7.8.9 Effecten
Het effectenbezit van Reesink N.V. en haar dochters is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q.
lagere marktwaarde. In deze post zijn mede begrepen nader bij de medewerkers te plaatsen
certificaten van aandelen Recopart ten bedrage van € 597.000,- (2002 € 597.000,-), zijnde een
belang van 48,0%.
Recopart bezit alle Preferente Aandelen A. Daarnaast zijn er in de geconsolideerde balans
effecten in deze post begrepen, waaronder een minderheidsbelang in Vereenigde
Ingenieursbureaux "VIBA" N.V., met een marktwaarde die € 393.000,- onder de aanschafwaarde
uitkomt (2002 € 22.000,- onder de aanschafwaarde).
7.8.10 Geplaatst kapitaal

Gewone
aandelen

(x €1.000)

Cumulatief Cumulatief
preferente
preferente
aandelen A aandelen B

Maatschappelijk kapitaal
In portefeuille

7.360
4.676

1.840
800

9.200
9.200

Geplaatst

2.684

1.040

0

Het geplaatste kapitaal bleef in het verslagjaar [2003] ongewijzigd.
Ten aanzien van houders van de cumulatief preferente aandelen A bestaat geen verplichting tot
dividendbetaling uit jaren vóór het verslagjaar [2003].
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De navolgende in het kader van de Wet Melding Zeggenschap tot en met heden gedane
meldingen zijn nog steeds van kracht. De [hier] genoemde percentages zijn die welke ten tijde van
de melding golden, herrekend [door Reesink] naar het percentage na de intrekking van de
gewone aandelen d.d. 30 december 1999.*
* Opmerking van de Bieder: zie Hoofdstuk 7.4.1 en Hoofdstuk 7.4.2 (Aandeelhouders vermeld in de WMZ-registers 1996 en
1991) voor de informatie uit de registers Wel melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en 1991.

Datum
melding
Bibiana Beheer B.V.
Recopart
Reesink N.V.
Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink
Stichting Continuïteit Reesink
Zwolsche Algemeene N.V.
*

30-04-03
22-01-97
01-02-92
01-02-92
01-02-92
15-01-97

% geplaatst kapitaal in
de vorm van aandelen
resp. van c.v.a.'s
5,00
27,93
11,61
84,64*
**
6,02***

Opmerking van de Bieder: in de notulen van de algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 11 mei 2004 is op bladzijde 10
vermeld dat hetjuiste percentage 64.50 bedraagt, zoals ook is vermeld in hetjaarverslag 2002 van Reesink.

** Potentieel belang, zie hieronder.
*** Opmerking van de Bieder: deze melding ziet op het door Allianz Nederland Levensverzekering toegezegde belang dat zij onder
het Bod zal aanmelden. Zie paragraaf 7.4.1 (Aandeelhouders vermeld in het WMZ-register 1996) voor de informatie uit het
register Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996. Deze toezegging betreft een totaal van
96.000 Aandelen met een nominale waarde van € 384.000,00. ofwel 14,3% van alle Aandelen. Zie Hoofdstuk 6.3 (Toegezegde
aandelen).

Het procentuele belang van door Vaessen-Schoemaker Beleggingen B.V. gehouden certificaten van
gewone aandelen Reesink steeg per 30 december 1999 tot boven de 5% van het geplaatste
aandelenkapitaal van Reesink. Dit was, naar Reesink indertijd van de zijde van genoemde
vennootschap werd meegedeeld, een gevolg van de intrekking van gewone aandelen door Reesink.
In 1996 is, in overeenstemming met een eerder door de algemene vergadering van aandeelhouders
betuigde instemming, aan Recopart een voorwaardelijk recht tot verwerving van (certificaten van)
gewone aandelen verleend, hetgeen vanaf 2005 mogelijk kan leiden tot een uitbreiding van het
geplaatste gewone aandelenkapitaal met 5,2%.
Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in ons
maatschappelijk kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is
overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden
uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen en
cumulatief preferente aandelen A tezamen.
Het bestuur van deze Stichting Continuïteit Reesink bestond ultimo 2003 uit 2 personen die
onafhankelijk van Reesink N.V. zijn, te weten de heren Mr S.V. Langeveld en R. van Dam. Er
was een vacature voor één onafhankelijk bestuurslid. Voorts waren bestuurslid 2 personen die uit
de kring van de vennootschap werden benoemd, zijnde de heren I.J. Vos en Ir B.J. ten
Doeschate.
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7.8.11 Overige reserves
( x € 1.000)

2003

2002

Saldo 1januari
Dotatie uit het resultaat na belastingen
Uitkering Dividend vorig boekjaar
Mutatie inzake certificaten van eigen aandelen
Overige mutaties

33.514
2.511
-2.395

31.750
3.983
-2.395

0

20
156

-423

Saldo 31december

33.207

33.514

De goodwill bij acquisitie van deelnemingen is rechtstreeks ten laste van de overige reserves
gebracht. Tevens zijn in de overige mutaties aanpassingen begrepen, die corresponderen met
waarderingsverschillen op het tegen.vervangingswaarde gewaardeerde deel van de voorraden van
Reesink Staal B.V. en Reesink Retail B.V., nadat hierop de dienaangaande te verwachten
belastingverplichting in mindering is gebracht. De omvang van de reserve voor prijsverschillen op
voorraden kwam ultimo 2003 uit op €2,3 miljoen (2002 €2,2 miljoen). Artikel 373 lid 4 Boek 2
BW inzake wettelijke reserve is niet van toepassing.
In het verslagjaar heeft de directie geen eigen Aandelen vervreemd. De verkrijgingsprijs ad
€ 2.851.556,- van de per 31 december 2002 door de groep gehouden 111.396 eigen Aandelen is in
mindering gebracht op de overige reserves. De ingekochte Aandelen hebben een nominale waarde
van €4,-. Op grond van wettelijke bepalingen is de waarde van dit bezit niet in de balans
geactiveerd. Het ingekochte aantal Aandelen vertegenwoordigt 11,97% van het geplaatste
aandelenkapitaal. Dit staat niet op gespannen voet met het gestelde in het Burgerlijk Wetboek,
omdat de overschrijding van de wettelijk bepaalde 10%-grens niet het gevolg is van eigen
inkoopinspanningen, maar van de intrekking van aandelenkapitaal d.d. 30 december 1999.
7.8.12 Vervroegd uittreden en pensioenen
Deze voorziening is gevormd ter dekking van te verwachten kosten inzake een overeengekomen
regeling voor vervroegd uittreden door werknemers alsmede voorziene pensioenlasten. Met ingang
van 2001 geldt dat alleen voor groepsmaatschappij Interlogica B.V. een regeling voor vervroegd
uittreden in eigen beheer dient te worden opgebouwd, wegens het van toepassing zijn van
brancheregelingen voor de overige dochterondernemingen.
( x € 1.000)

2003

2002

Saldo 1januari
Dotatie ten laste van het resultaat

1.639
0

1.488
151

Saldo 31december

1.639

1.639

7.8.13 Uitgestelde belastingverplichtingen
Deze voorziening is berekend door op het verschil tussen het commerciële en het fiscale
vermogen, voornamelijk ontstaan uit verschillen in voorraadwaardering, het nominale
belastingtarief toe te passen. Latente belastingverplichtingen zijn gesaldeerd met de latente
belastingvorderingen.
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(x €1.000)

2003

Saldo 1 januari
Dotatie ten laste van het resultaat
Overige mutaties
Naar acute belastingschuld

2002

-168
960
40
-382

Saldo 31december

-168
1.850
0
-1.850

450

-168

7.8.14 Overige voorzieningen
Deze balansrubriek heeft betrekking op garantieverplichtingen alsmede te verwachten kosten in
verband met groot onderhoud en sanering, automatisering, reorganisatie, herstructurering en
vervroegd vertrek directeur Reesink N.V.. Jaarlijks wordt ten laste van het resultaat gedoteerd.
Schades en kosten worden ten laste van deze voorzieningen verantwoord.

(x €1.000)

Ultimo
2002 Acquisitie Toevoeging Onttrekking

Garantie
Groot onderhoud
Automatisering
Reorganisatie en herstructurering
Vervroegd vertrek directie

703
2.082
854
679
720

Totaal

5.038

151

266

454
100

-106
-1.356
-619
-431

266

705

-2.512

Ultimo
2003
748
726
689
614
720
3.497

7.8.15 Kortlopende schulden
De post belastingen omvat alle aanslagen voor belastingen en premies sociale verzekeringen over
2003 en voorgaande jaren welke in 2004 kunnen vervallen. De overige schulden betreffen kosten
van 2003, welke eerst in 2004 tot uitgaven kunnen leiden.
7.8.16 Netto-omzet
Deze betreft de aan derden gefactureerde goederen en diensten exclusief B.T.W., gecorrigeerd met
de verleende korting voor contante betaling, in rekening gebrachte rente en
kredietbeperkingstoeslag.
7.8.17 Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet betreft de laatst bekende inkoopprijs of lagere marktwaarde c.q. de
vervangingswaarde franco magazijn op het moment van verkoop, alsmede de kosten van opslag,
bewerking en distributie, gecorrigeerd met de van leveranciers genoten korting voor contante
betaling.
7.8.18 Personeelskosten
Deze zijn als volgt weer te geven:
(x €1.000)

2003

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

11.360
1.825
338
1.378

11.945
1.773
518
2.176

14.901

16.412
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2002

Onder overige personeelskosten is dit boekjaar geen dotatie (2002: € 760.000,-) opgenomen aan
een voorziening voor te verwachten kosten van de regeling voor vervroegd uittreden door
werknemers.
De gemiddelde personele bezetting over 2003 is berekend op 353 medewerkers (2002: 390).
In de managementlasten betreffende onze directeur zijn begrepen €261.000,- salaris, € 110.000,tantième (waarvan € 10.000,- nakomende kosten 2002 zijn, terwijl ten aanzien van 2003 nog niet
van een toezegging sprake is), €28.000,- als bijdrage pensioenvoorziening, alsmede € 16.000,- als
bijdrage ter dekking van het risico van arbeidsongeschiktheid.
De remuneratie van (voormalige) commissarissen bedroeg € 55.600,- (2002 € 64.700,-). Voor de
heer Vos was dit € 16.200,-, voor de heren Bemelmans en Dorsman beliep dit € 13.900,- terwijl
de heer Heida € 11.600,- ontving.
7.8.19 Dividend
De hier verantwoorde bate omvat een bedrag van € 388.000,- (2002 € 391.000,-) inzake het in het
verslagjaar ontvangen Dividend op door de Reesink-groep gehouden eigen Aandelen. Alle
Dividenden werden vrij van heffing van vennootschapsbelasting genoten. Daarmee is bij de
bepaling van de hoogte van de vennootschapsbelasting rekening gehouden.
7.8.20 Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het nominale tarief, rekening houdend
met de fiscaal toegestane faciliteiten.
7.9 Accountantsverklaring
Wij zijn van oordeel dat de in dit Biedingsbericht opgenomen geconsolideerde kerncijfers (§ 7.3),
het dividend (§ 7.5), de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht
over het boekjaar 2003 alsmede de daaraan ter vergelijking toegevoegde bedragen over de
boekjaren 2002 en 2001 (§ 7.7), de toelichting op de jaarrekening 2003 (§ 7.8), op alle van
materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekeningen over die jaren
waarvan de geconsolideerde jaarrekeningen deel uitmaken. Bij deze jaarrekeningen is door
Deloitte Accountants op respectievelijk 15 maart 2004, 17 maart 2003 en 6 maart 2002 een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële
positie en resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de
accountantscontrole dienen de geconsolideerde jaarrekeningen te worden gelezen in samenhang
met de volledige jaarrekeningen waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door Deloitte
Accountants daarbij verstrekte accountantsverklaringen.
Den Haag, 9 maart 2005
BDO CampsObers Accountants
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8

INFORMATIE OVER DE BIEDER

8.1 Oprichting
Bieder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Rotterdam, waarvan Van Herk enig aandeelhouder en enig bestuurder is.
Van Herk is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Rotterdam, waarvan Van Herk Groep enig aandeelhouder is en de heer A.
van Herk enig bestuurder is. Van Herk Groep is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel, waarvan
de heer A. van Herk enig aandeelhouder en enig bestuurder is.
8.2 Statutaire zetel en Kamer van Koophandel
De Bieder staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr.
24130326.
8.3 Raad van Commissarissen en Directie
De Bieder heeft geen raad van commissarissen. De enige statutair directeur van de Bieder is Van
Herk. De enige statutair directeur van Van Herk is de Van Herk Groep. De enige statutair
directeur van de Van Herk Groep is de heer A. van Herk.
8.4 Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de Bieder bedraagt .€ 56.723 en bestaat uit 250 gewone
aandelen met een nominale waarde van € 226,89 elk.
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht waren er 50 gewone aandelen gepaatst.
Dientengevolge bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal € 11.345.
8.5 Doelomschrijving
Het doel van de Bieder is het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van
diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en al hetgeen
daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
8.6 Informatie over de Van Herk Groep
De in Rotterdam gevestigde Van Herk Groep belegt en investeert in vastgoed en .in
ondernemingen, voornamelijk in Nederland. De Groep is ontstaan als familiebedrijf en heeft een
geschiedenis die terug gaat tot rond 1950.
De vastgoedbeleggingen van de Van Herk Groep zijn ondergebracht in fondsen en
vennootschappen met deels verschillende aandeelhouders.
De totale portefeuille heeft een omvang van bijna 1 miljard euro en bestaat uit woningen,
kantoren, winkels, winkelcentra, grootschalige detailhandelsvestigingen, bedrijfshallen en andere
bedrijfsruimten.
Jaarlijks investeert de Van Herk Groep aanzienlijke bedragen in onderhoud, renovatie en
duurzame verbetering van de panden. Voor de huurder betekent dit dat de gebruikswaarde op
peil blijft of hoger wordt. Voor de belegger staat bij deze investeringen de lange termijn
waardegroei centraal.
Sinds medio 2002 is de voorheen beursgenoteerde onderneming Nationaal Grondbezit B.V.
verbonden met de Groep. In de vastgoedportefeuille van dit bedrijf, die een omvang heeft van
circa € 600 miljoen, ligt het accent op woningen. Tot Nationaal Grondbezit behoorde ook een
twaalftal technische handelsondernemingen met in 2002 een totale omzet van circa 115 miljoen
euro. Deze dochterbedrijven waren actief op het gebied van onder meer staalkabel-, hijs- en
heftechniek, bevestigingssystemen en non-ferro materialen. Begin 2002, toen Nationaal Grondbezit
nog beursgenoteerd was, had de voormalige directie al besloten deze handelsbedrijven te
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desinvesteren. In 2004 is de verkoop van deze bedrijven onder de nieuwe directie volledig
afgerond. De verkoop heeft voor een belangrijk deel gestalte gekregen door management buyouts die deels door Nationaal Grondbezit zijn gefinancierd.
Tot de Van Herk Groep behoort ook het in Leidschendam gevestigde Tetteroo Bouw &
Projectontwikkeling BV, een bouwonderneming met in 2003 een omzet van circa € 20 miljoen en
60 medewerkers.
Verder heeft de Van Herk Groep belangen in diverse, al dan niet beursgenoteerde
ondernemingen.
Voor alle activiteiten geldt dat het 'track record' van de Van Herk Groep bewijst dat de Groep
in staat is haar lange termijn visie op zodanige wijze invulling te geven dat alle betrokken
partijen hiervan kunnen profiteren.
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9

PERSBERICHTEN

Op 1 februari 2005 heeft de Bieder het volgende persbericht uitgebracht:
Quote
(...)
Van Herk Groep overweegt bod op Reesink N.V. en doet uitnodiging aan Reesink voor overleg.
De in Rotterdam gevestigde Van Herk Groep overweegt, via een 100% dochtermaatschappij, een
bod in contanten uit te brengen op alle (certificaten van) uitstaande gewone aandelen Reesink N.V.
(Reesink). In dat kader heeft de Van Herk Groep vandaag Reesink schriftelijk in kennis gesteld van
haar voornemen om de prijs voor het uit te brengen bod bekend te maken. Zij heeft daarbij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9d lid 2 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
Reesink uitgenodigd om met haar in overleg te treden over het bod, de biedprijs, de motieven voor
het bod en de wijze waarop het bod gefinancierd zal worden. De Van Herk Groep is voornemens
Reesink de mogelijkheid te geven 'in de luwte' als zelfstandige onderneming door gerichte
investeringen en een aangescherpt strategisch beleid de groei te hervatten. De financiële kracht en de
ruime ervaring van de Van Herk Groep in zowel detail- als groothandel zijn daarbij voor Reesink
belangrijke toegevoegde waarden.
Aat van Herk zegt over de voorgenomen transactie: "Reesink is een mooie onderneming met een
rijke traditie. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben echter duidelijk gemaakt dat de
onderneming een nieuwe impuls nodig heeft. Wij willen graag investeren in het verder
ontwikkelen van de activiteiten van de onderneming en kunnen Reesink een stevige financiële
basis bieden en langjarige kennis en ervaring op het gebied van retailformules, vastgoedlocaties
en projectontwikkeling. Met het management willen wij gaan werken aan een aangescherpte
strategie voor de onderneming, die het bedrijf een meer zekere toekomst moet bieden. Dat is in
het belang van medewerkers, franchisenemers, vertegenwoordigde producenten en afnemers. En
de huidige aandeelhouders kunnen wij de zekerheid bieden van een bod in contanten."
De directie van Reesink heeft bij herhaling aangegeven dat handhaven van de beursnotering
weinig zin meer heeft voor de onderneming. De Van Herk Groep deelt die mening. Als nietbeursgenoteerde onderneming kan Reesink zich actief concentreren op versterking van de
activiteiten. Daarbij worden de zelfstandigheid en de continuïteit van Reesink met de Van Herk
Groep als financieel sterke aandeelhouder gewaarborgd. Het huidige management kan een
cruciale rol blijven spelen in de groei en de ontwikkeling van de onderneming.
Een aandeelhouder, Allianz Nederland Levensverzekering N.V., in het bezit van 96.000
certificaten van gewone aandelen, heeft reeds toegezegd haar certificaten van gewone aandelen
onder het bod aan te zullen melden. Het totaal aantal door de Van Herk Groep (indirect)
gehouden en aan de Van Herk Groep gecommitteerde (certificaten van) gewone aandelen
vertegenwoordigt een belang van 23,7% van de momenteel bij derden uitstaande (certificaten van)
gewone aandelen.
Dit persbericht wordt mede uitgegeven om te voldoen aan het bepaalde in artikel 9b lid 2 van
het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Profiel Van Herk Groep
De in Rotterdam gevestigde Van Herk Groep belegt en investeert in vastgoed en in
ondernemingen, voornamelijk in Nederland en in de nieuwe EU-landen. De Groep is ontstaan als
familiebedrijf en heeft een geschiedenis die terug gaat tot rond 1950.
De vastgoedbeleggingen van de Van Herk Groep zijn ondergebracht in fondsen en
vennootschappen met deels verschillende aandeelhouders. De totale portefeuille heeft een omvang
van bijna 1 miljard euro en bestaat uit woningen, kantoren, winkels, winkelcentra, grootschalige
detailhandelsvestigingen, bedrijfshallen en andere bedrijfsruimten. Jaarlijks investeert de Van Herk
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Groep aanzienlijke bedragen in onderhoud, renovatie en duurzame verbetering van de panden.
Voor de huurder betekent dit dat de gebruikswaarde op peil blijft of hoger wordt. Voor de
belegger staat bij deze investeringen de lange termijn waardegroei centraal.
Sinds medio 2002 is de voorheen beursgenoteerde onderneming NAGRON Nationaal Grondbezit
B.V. verbonden met de Groep. In de vastgoedportefeuille van dit bedrijf, die een omvang heeft
van circa € 600 miljoen, ligt het accent op woningen. Tot Nationaal Grondbezit behoorde ook
een twaalftal technische handelsondernemingen met in 2002 een totale omzet van circa 115
miljoen euro. Deze dochterbedrijven waren actief op het gebied van onder meer staalkabel-, hijsen heftechniek, bevestigingssystemen en non-ferro materialen. Begin 2002, toen het bedrijf nog
beursgenoteerd was, had de voormalige directie al besloten deze handelsbedrijven te desinvesteren.
In 2004 is de verkoop van deze bedrijven onder de nieuwe directie volledig afgerond. De verkoop
heeft voor een belangrijk deel gestalte gekregen door management buy-outs die deels door
Nationaal Grondbezit zijn gefinancierd.
Tot de Van Herk Groep behoort ook de in Leidschendam gevestigde Tetteroo Bouw &
Projectontwikkeling BV, een bouwonderneming met in 2003 een omzet van circa € 20 miljoen en
60 medewerkers.
Verder heeft de Van Herk Groep belangen in diverse, al dan niet beursgenoteerde
ondernemingen.
Voor alle activiteiten geldt dat het 'track record' van de Van Herk Groep bewijst dat de Groep
in staat is haar lange termijn visie op zodanige wijze invulling te geven dat alle betrokken
partijen hiervan kunnen profiteren.
(...)
Unquote
Op 14 februari 2005 heeft de Bieder het volgende persbericht uitgebracht:
Quote
(...)
VAN HERK GROEP BIEDT € 70 PER AANDEEL REESINK
De in Rotterdam gevestigde Van Herk Groep zet het voorgenomen bod op Reesink door. De Groep
blijft van mening dat haar voorgenomen openbaar bod belangrijke voordelen biedt voor alle bij
Reesink betrokkenen. De biedprijs op alle (certificaten van) uitstaande gewone aandelen in het
kapitaal van Reesink bedraagt € 70,- per (certificaat van) gewoon aandeel (cum dividend). De
voorwaarden van het bod zullen bekend worden gemaakt in het biedingsbericht dat binnen de
wettelijke termijn van zes weken beschikbaar zal zijn.
De voorgenomen biedprijs betekent:
•

een premie van 30% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 260
handelsdagen (€ 53,80) voorafgaand aan het persbericht van 1februari jl.;

•

een premie van 27% ten opzichte van de gemiddelde koers over de afgelopen 40
handelsdagen (€ 55,06) voorafgaand aan het persbericht van 1 februari jl.;

•

en een premie van 28% ten opzichte van de slötkoers van 1 februari 2005 (€ 54,55), de
laatste handelsdag voor het persbericht van 1februari jl.

Het gesprek van de Van Herk Groep met het bestuur van Reesink over het op 1 februari jl.
bekendgemaakte voorgenomen bod heeft geen resultaat opgeleverd. De overwegingen die tot het
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voorgenomen bod hebben geleid zijn evenwel onveranderd. Zoals in ons persbericht van
1 februari jl. is vermeld, heeft de directie van Reesink bij herhaling aangegeven dat handhaven
van de beursnotering weinig zin meer heeft voor de onderneming. De Van Herk Groep deelt die
mening en omdat zij nog altijd overtuigd is van de voordelen voor alle betrokkenen van een
openbaar bod op Reesink heeft zij besloten het voorgenomen bod door te zetten.
De Van Herk Groep is een investeerder met een aanzienlijke langere investeringshorizon dan
bijvoorbeeld de meeste investeringsmaatschappijen. De Van Herk Groep onderstreept nog eens
dat haar 'track record' bewijst dat de Groep in staat is haar lange termijn visie op zodanige
wijze invulling te geven dat alle betrokken partijen hiervan kunnen profiteren.
Ten aanzien van het voorgenomen bod gelden in ieder geval de voorwaarden zoals in bijlage
beschreven.
Dit persbericht wordt mede uitgegeven om te voldoen aan het bepaalde in artikel 9g lid 1 sub a
van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Bijlage bij persbericht Van Herk Groep d.d. 14 februari 2005
Voorwaarden voor de gestanddoening van het voorgenomen bod op Reesink N.V.
De gestanddoening van het voorgenomen bod van de Van Herk Groep, dan wel een door van
Herk Groep aangewezen dochtermaatschappij die het bod zal uitbrengen (de "Bieder"), zal
afhankelijk zijn van een aantal voorwaarden. De Bieder neemt zich voor de volgende
voorwaarden te stellen.
(a)

Het aantal uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het aandelenkapitaal van
Reesink N.V., elk met een nominale waarde van € 4,00 ("Aandelen") dat is aangemeld
vóór het einde van de periode gedurende welke houders van Aandelen hun Aandelen aan
de Bieder onder de voorwaarden van het bod kunnen aanbieden, welke periode aanvangt
op de publicatiedatum van het biedingsbericht met betrekking tot het bod en 30 dagen
later eindigt, behoudens eventuele verlenging als bedoeld in artikel 9o lid 5 van het Besluit
Toezicht Effectenverkeer 1995 ("Aanmeldingstermijn"), vermeerderd met de Aandelen die
de Bieder vóór het einde van de Aanmeldingstermijn houdt, vertegenwoordigt tenminste
95% van alle uitstaande Aandelen.

(b)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het bod, hebben de Stichting Continuïteit
Reesink en Reesink N.V. schriftelijk aan de Bieder verklaard dat, indien het aantal
Aandelen dat vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is aangemeld, vermeerderd met de
Aandelen die de Bieder vóór het einde van de Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen
die door Reesink N.V. en haar dochtermaatschappijen worden gehouden, tenminste de
statutair in de algemene vergadering van aandeelhouders van Reesink N.V. vereiste
meerderheid om te besluiten vertegenwoordigt, zij na de gestanddoening van het Bod
onherroepelijk en onvoorwaardelijk zullen meewerken aan de zo spoedig mogelijke
intrekking van de op dat moment mogelijk uitstaande Preferente Aandelen B en dat zij
afstand doen van aan hen verleende optierechten tot het nemen respectievelijk uitgeven van
Preferente Aandelen B.

(c)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het bod, is de aanwijzing bedoeld in artikel 6 lid
2 van de statuten van Reesink N.V. niet ingetrokken of gewijzigd en heeft de Stichting
Administratiekantoor Reesink aan de Bieder een schriftelijke, onherroepelijke en
onbeperkte volmacht verleend om het stemrecht uit te oefenen op die Aandelen die de
Bieder na de gestanddoening van het bod houdt of verkrijgt, onder de opschortende en
enige voorwaarde dat het aantal Aandelen dat vóór het einde van de Aanmeldingstermijn
is aangemeld, vermeerderd met de Aandelen die de Bieder vóór het einde van de
Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen die door Reesink N.V. en haar
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dochtermaatschappijen worden gehouden, tenminste de statutair in de algemene
vergadering van aandeelhouders van Reesink N.V. vereiste meerderheid om te besluiten
vertegenwoordigt.
(d)

Voorafgaande aan de gestanddoening van het bod, heeft de raad van commissarissen van
Reesink N.V. zich bereid verklaard om, indien het aantal Aandelen dat vóór het einde van
de Aanmeldingstermijn is aangemeld vermeerderd met de Aandelen die de Bieder vóór het
einde van de Aanmeldingstermijn houdt en de Aandelen die door Reesink N.V. en haar
dochtermaatschappijen worden gehouden tenminste de statutair in de algemene vergadering
van aandeelhouders van Reesink N.V. vereiste meerderheid om te besluiten
vertegenwoordigt, na gestanddoening van het bod de door Bieder aanbevolen personen
voor te dragen voor benoeming in de raad van commissarissen van Reesink N.V. ter
vervanging van één of meer huidige commissarissen, zulks na goed overleg met de directie,
de centrale ondernemingsraad en de raad van commissarissen van Reesink N.V. en met
dien verstande"dat voor'maximaal eenderde deel van het aantal leden van de raad van
commissarissen een door de centrale ondernemingsraad aanbevolen persoon voor
benoeming wordt voorgedragen.

(e)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn hebben zich geen feiten of omstandigheden
voorgedaan die op de publicatiedatum van het biedingsbericht met betrekking tot het bod
niet bij Bieder bekend waren of die, op de publicatiedatum van het biedingsbericht met
betrekking tot het bod niet bij Bieder bekend hoefden te zijn en die van zodanige
essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van de Bieder verwacht kan worden dat hij het
bod gestand doet.

(f)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is geen openbare mededeling gedaan waaruit
voor het eerst blijkt dat een derde een openbaar bod op alle Aandelen doet of voorbereidt,
of dat een derde het recht heeft verkregen op door Reesink N.V. of haar
dochtermaatschappijen nieuw uit te geven Aandelen in het aandelenkapitaal van Reesink
N.V. of een of meer van haar dochtermaatschappijen.

(g)

Reesink N.V. heeft zich tussen de datum van het biedingsbericht met betrekking tot het
bod en vóór het einde van de Aanmeldingstermijn op generlei wijze verbonden om
Aandelen of effecten die in Aandelen kunnen worden geconverteerd of rechten tot
inschrijving op of overname van dergelijke aandelen of converteerbare effecten aan derden
te vervreemden of uit te geven, noch heeft Reesink N.V. zich op welke manier dan ook
verbonden om obligaties uit te geven of overig vreemd vermogen aan te trekken of om een
dividend hoger dan in voorgaande jaren of een andere uitkering te betalen of zal zij een
dividend hoger dan in voorgaande jaren of andere uitkering hebben betaald of obligaties
of overig vreemd vermogen hebben uitgegeven.

(h)

Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bieder, heeft Reesink N.V. zich
vanaf de datum van publicatie van het biedingsbericht met betrekking tot het bod op
generlei wijze verbonden om wezenlijke activa (waaronder registergoederen) of al dan niet
zelfstandige onderdelen van de. bedrijfsvoering van de met Reesink N.V. verbonden
onderneming te verkopen, bezwaren of te vervreemden, noch hebben zich anderszins sinds
de datum van dit Biedingsbericht wijzigingen voorgedaan die een materiële invloed hebben
op de financiële of bedrijfsmatige positie van Reesink N.V.

(i)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is er geen bevel, schorsing, vonnis of besluit
gegeven of verstrekt door een rechter, arbitragecommissie, overheid, overheids-instantie of
ander toezichthoudende of administratieve instantie of van toepassing, noch is er enig(e)
wet, regel, regeling, bevel of verbod van overheidswege voorgesteld, in de wet opgenomen,
ten uitvoer gelegd of van toepassing verklaard op het bod, welke op enigerlei wezenlijke
wijze de afronding van het bod beperkt, verbiedt of vertraagt of waarvan dat in
redelijkheid voorzienbaar is.
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(j)

Vóór het einde van de Aanmeldingstermijn is geen kennisgeving ontvangen van de
Autoriteit Financiële Markten dat het Bod is gedaan in strijd met een of meer bepalingen
als uiteengezet in hoofdstuk Ha van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, in welk geval
het effecteninstellingen op grond van artikel 32a van het Besluit Toezicht Effectenverkeer
1995, niet is toegestaan hun medewerking te verlenen aan de uitvoering en afwikkeling van
het Bod.

Met uitzondering van voorwaarde (j), behoudt Bieder zich het recht voor om, geheel naar eigen
goeddunken, het Bod gestand te doen, ook indien niet is voldaan aan één of meer van
bovenstaande voorwaarden, welke uitsluitend door Bieder kunnen worden ingeroepen.
(...)
Unquote

45

10

VOORGESTELDE STATUTEN REESINK

Nadat het Bod gestand is gedaan, wordt conform de aan het Bod gestelde voorwaarden een
wijziging van de statuten van Reesink beoogd. Hieronder is de integrale tekst weergegeven van de
voorgestelde statutenwijziging:
Artikel 1. Definities
1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
- afhankelijke maatschappij:
a. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor
eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister isingeschreven en waarvoor de vennootschap
of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- algemene vergadering van aandeelhouders: bijeenkomst van aandeelhouders;
- conimissaris(sen): de commissaris(sen) in de zin van de wet;
- raad van commissarissen: het orgaan gevormd door de commissaris(sen);
- directeur(en): de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- directie: het orgaan gevormd door de directeur(en);
- ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
- orgaan: de directie, de raad van commissarissen, de algemene vergadering of de vergadering van houders van
preferente aandelen;
- preferente aandelen: cumulatief preferente aandelen A in het kapitaal van de vennootschap;
- vergadering van houders van preferente aandelen: de bijeenkomst van houders van preferente aandelen.
Artikel 2. Naam, zetel en structuur
2.1. De vennootschap draagt de naam: Reesink N.V..
2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zutphen, maar kan elders bedrijfsvestigingen hebben.
2.3. De artikelen 2:158 tot en met artikel 2:164 Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.
Artikel 3. Doel
3.1. De vennootschap heeft ten doel:
a. het deelnemen in en het voeren van beheer over ondernemingen, waaronder met name begrepen ondernemingen
welke ten doel hebben de handel in metalen en kunststoffen, de (halOproducten daarvan, benevens de handel in
machines, werktuigen, gereedschappen alsmede technische componenten en systemen en aan de genoemde zaken
aanverwante artikelen en apparaten, respectievelijk ten doel hebben het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van
registergoederen alsook het mede daarin beleggen;
b. het financieren van andere ondernemingen en het verstrekken van zekerheden voor schulden van
groepsmaatschappijen;
c. het alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt ofdaartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Kapitaal en aandelen
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen vierhonderdduizend euro (€ 18.400.000).
Het isverdeeld in vier miljoen eenhonderd veertigduizend (4.140.000) gewone aandelen van nominaal vier euro (€ 4)en
vierhonderd zestigduizend (460.000) cumulatief preferente aandelen A van nominaal vier euro (€4).
4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1af.
4.3. Waar indeze statuten gesproken wordt van aandelen respectievelijk aandeelhouders, worden daaronder verstaan zowel
gewone aandelen als preferente aandelen, respectievelijk zowel de houders van gewone aandelen als die van preferente
aandelen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.4. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
Artikel 5. Uitgifte
5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere
voorwaarden van uitgifte bevat.
5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander door de
algemene vergadering aan te wijzen orgaan voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren en kan deze overdracht
herroepen. Bij de aanwijzing moet steeds zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan
telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd.
5.3. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een
ander orgaan is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van houders van eenzelfde
soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.5.4. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een
orgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het handelsregister.
5.5. Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 2:96a lid 1Burgerlijk Wetboek, heeft bij uitgifte van gewone
aandelen iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van preferente aandelen hebben geen
voorkeursrecht op uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op preferente
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5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

aandelen. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen
inbreng anders dan in geld.
De algemene vergadering bepaalt bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het
voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit
van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de
voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of
uitgesloten door het orgaan dat bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf
jaren isaangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Zodanige aanwijzing kan slechts
geschieden indien het aangewezen orgaan tevens of tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd. De
aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de
aanwijzing van het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte niet meer van kracht is.
Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen
of tot aanwijzing alsin het vorige lid bedoeld, iseen meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen
vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal indevergadering isvertegenwoordigd. Binnen acht dagen
na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.
Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een
voorkeursrecht; de leden 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen
voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen
van aandelen uitoefent.

Artikel 6. Eigen aandelen
6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
6.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder algemene
titel.
6.3. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in de wet, de
vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.
Zodanige verwerving is slechts toegestaan indien:
a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner isdan
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet ofde statuten
moeten worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf
houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan een tiende
van het geplaatste kapitaal.
Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en
welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet
liggen.
Dedirectie kan besluiten tot vervreemding van dedoor de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij
zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
Artikel 7. Financiële steunverlening
7.1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal leningen verstekken,
zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of
voor anderen verbinden.
7.2. Het verbod geldt niet indien ,aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij.
Artikel 8. Kapitaalvermindering
8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of
door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
8.2. Op voormeld besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van toepassing.
8.3. Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de
verplichting tot storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, kan, mits met inachtneming van voornoemd
wetsartikel, ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van preferente aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of
ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.
Artikel 9. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen
9.1. De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen van de vennootschap.
9.2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend.
Artikel 10. Aandeelhoudersregister; uitoefening van aandeelhoudersrechten
10.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen per soort zijn opgenomen
met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte
bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen dieeen recht van vruchtgebruik of pandrecht
op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen.
10.2. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap
bekend is.
10.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
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10.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een
directeur.
10.5. Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk
door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke
deelgenoten kunnen ook meer dan één persoon aanwijzen.
Artikel 11.Overdracht en overgang van preferente aandelen
11.1. ledere houder van één of meer preferente aandelen isverplicht om,alvorens tot overdracht vanéén ofmeerdaarvan aan
een ander over te gaan, dat aandeel of die aandelen eerst bij aangetekende brief aan de vennootschap te koop aan te
bieden, onder opgaaf van degene of degenen, aan wie de houder de overdracht zou wensen te doen; de vennootschap
moet aan de aanbieder binnen drie weken bij aangetekende brief doen weten of zij ten aanzien van alle aangeboden
aandelen gegadigde is.
Bij aankoop door de vennootschap is zij gehouden de verkoper diens belastingnadeel wegens inkoop boven pari te
vergoeden.
Wordt over de koopprijs niet binnen zes weken na de aanbieding overeenstemming bereikt, dan wordt deze vastgesteld
door een in onderling overleg te benoemen deskundige; bij gebreke van overeenstemming dienaangaande wordt de
deskundige aangewezen door de Rechtbank te Zutphen op verzoek van de meest gerede partij.
De kosten van deze deskundige komen ten laste van de betrokkenen ieder voor de helft, tenzij de deskundige anders
bepaalt.
De deskundige moet door de directie en de raad van commissarissen in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen
van de boeken en bescheiden van de vennootschap en de bezittingen van de vennootschap op te nemen, terwijl de
directie en raad van commissarissen verplicht zijn hem alle ten dienste van zijn taxatie gewenste inlichtingen te
verschaffen; van bied en vraagprijs wordt de deskundige mededeling gedaan.
11.2. De aanbieder issteeds bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt bij aangetekende brief uiterlijk binnen een
maand nadat de beslissing van de deskundige hem is medegedeeld.
Binnen een maand, nadat iskomen vast te staan, dat de aanbieding niet isingetrokken, isde vennootschap verplicht de
aanbieder bij aangetekende brief te doen weten of zij de aanbieding voor de taxatieprijs aanvaardt.
11.3. Gedurende drie maanden nadat de aanbieder is medegedeeld dat de aanbieding door de vennootschap niet wordt
aanvaard, isde aanbieder vrij om dedoor hem aangeboden aandelen te vervreemden aan degene of degenen, die hij in
zijn eerste kennisgeving aan de vennootschap genoemd heeft.
11.4. In de volgende gevallen:
a. overlijden van een houder van preferente aandelen;
b. overlijden van een echtgenoot van zo'n aandeelhouder, met wie de overledene was gehuwd in gemeenschap van
goederen, waarvan die aandelen deel uitmaakten;
c. indien het huwelijk van zo'n aandeelhouder, die gehuwd was in een gemeenschap van goederen, waarvan die
aandelen deel uitmaakten, wordt ontbonden door echtscheiding of daarin scheiding van tafel en bed of opheffing
van de gemeenschap plaatsvindt;
d. ingeval van faillissement of surséance van betaling van zo'n aandeelhouder;
e. ontbinding van zo'n aandeelhouderrechtspersoon, tenzij deze samengaat met inbreng van haar onderneming in een
nieuwe of bestaande rechtspersoon die haar bedrijf voortzet,
bestaat, behoudens het in lid 5 van dit artikel bepaalde, de verplichting tot aanbieding aan de vennootschap van alle
preferente aandelen van de betrokken aandeelhouder; op deze aanbieding vindt het eerder in dit artikel bepaalde
overeenkomstige toepassing, behoudens dat geen bevoegdheid bestaat tot intrekking van het aanbod.
11.5. Indien de verplichting tot aanbieding ontstaat door de ontbinding van een gemeenschap van goederen, waarvan de
aandelen deel uitmaakten, wordt de verplichting zes maanden opgeschort èn' vervalt zij indien de desbetreffende
aandelen binnen zes maanden na ontbinding worden toebedeeld aan degenen, te wiens name de aandelen vóór de
ontbinding in het aandeelhoudersregister geboekt stonden.
11.6. De levering van de ingevolge het in dit artikel bepaalde aan de vennootschap verkochte aandelen moet geschieden
binnen een maand, nadat de koop is tot stand gekomen; de betaling van de koopprijs en het stellen van na te noemen
zekerheid vindt plaats tegelijk met de levering.
De deskundige zal de belastingschade begroten, terwijl de vennootschap voor de betaling van het begrote bedrag
zekerheid moet stellen.
Is de vennootschap krachtens vorenstaande regels betreffende de verplichte overdracht, koper geworden en blijft de
houder ondanks sommatieopeen termijn van veertien dagen ingebrekeom tot levering mede tewerken, alsmede indien
aan een verplichting tot aanbieding niet wordt voldaan, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot de
betrekkelijke overdracht, eventueel tot de aanbieding en de daaruit voortvloeiende overdracht en tot de ondertekening
van de voor de levering vereiste verklaringen, onder verplichting tot voldoening aan degene, namens wiede overdracht
geschiedt, van het provenu na aftrek van alle terzake vallende kosten.
Artikel 12. Levering van aandelen
12.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel ofdelevering ofafstanddoening van een beperkt recht daarop isvereist een
daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de
betrokkenen partij zijn.
12.2. De levering van een aandeel ofde levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid1
van dit artikel bepaalde werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelfbij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend
48

overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het
aandeelhoudersregister.
Artikel 13.Directie
13.1. De vennootschap heeft een directie. Het aantal directeuren wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
13.2. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur
van de vennootschap.
13.3. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over hét voorgenomen
ontslag is gehoord.
13.4. Directeuren kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst:
13.5. Schorsing vaneen directeur eindig na acht weken,tenzij binnen die tijd de raad van commissarissen tot opheffing van de
schorsing heeft besloten, dan wel een algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengeroepen om te worden
gehoord over het voorgenomen ontslag.
13.6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere directeur afzonderlijk, bepaald door de algemene
vergadering.
Artikel 14. Besluitvorming directie
14.1. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle directeuren uit te brengen aantal stemmen.
14.2. In de vergaderingen van dedirectie brengt iederedirecteur één stem uit. Ingeval indedirectie destemmen staken, beslist
de raad van commissarissen.
14.3. ledere directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur doen vertegenwoordigen.
Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
14.4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen
deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
14.5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de directie
omtrent:
a. uitgifte en verkrijging van aandelen inen schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste
van eencommanditaire vennootschap ofvennootschap onderfirmawaarvan devennootschap volledig aansprakelijk
vennote is;
b. aanvrage van notering of van intrekking van de notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven in de prijscourant
van enige beurs;
c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is
voor de vennootschap;
d. het nemen van eendeelneming terwaarde van ten minsteeen vierde van het bedrag van het geplaatst kapitaal metde
reserves volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke
maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van
zulk een deelneming;
e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met.de reserves
van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting vereisen;
f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een
afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
j . ingrijpende wijziging indearbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van devennootschap of
van een afhankelijke maatschappij;
k. een voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal;
1. zodanige rechtshandelingen alsdoor de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van
de directie zijn gebracht.
14.6. Aan degoedkeuring van dealgemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van dedirectie omtrent een belangrijke
verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
a. de overdracht van (vrijwel) de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap;
c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste éénderde
van het bedrag van de activa volgens de balans van de vennootschap met toelichting of geconsolideerde balans.
14.7. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in de vorigei leden tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
directie of de directeuren niet aan.
Artikel 15.Belet of ontstentenis
15.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren berust het bestuur van de vennootschap bij de
overblijvende directeuren dan wel de enig overgebleven directeur.
In geval van belet of ontstentenis van alledirecteuren of van deenigedirecteur, berust het bestuur van de vennootschap
tijdelijk bij een door de raad van commissarissen - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon.
Artikel 16. Vertegenwoordiging
16.1. De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:
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- hetzij de directie;
- hetzij iedere directeur.
16.2. Ingeval van tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2:146 Burgerlijk Wetboek, is een directeur bevoegd de
vennootschap tevertegenwoordigen. Indien een directeur inprivéenigerlei procedure tegen devennootschap wil voeren,
mag hij of een andere directeur de vennootschap terzake slechts vertegenwoordigen indien de algemene vergadering
daartoe besluit.
Artikel 17. Raad van commissarissen
17.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal
leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van dit minimum door de raad van commissarissen
vastgesteld. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet voltallige raad van commissarissen blijft desalniettemin volledig
bevoegd.
De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.
17.2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de
algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij staat de directie met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze
verbonden onderneming.
De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
17.3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
De directie stelt ten minste eenmaal perjaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen
van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
17.4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere commissaris afzonderlijk, bepaald door de
algemene vergadering.
Artikel 18. Benoeming commissarissen
18.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de
aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De
raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene
vergadering en met de ondernemingsraad.
18.2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel, op voordracht van de raad van
commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De voordracht is met redenen omkleed.
18.3. Dealgemene vergadering endeondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als
commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en
overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 van dit
artikel bedoelde versterkte aanbevelingsrecht geld, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De
raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de
ondernemingsraad.
18.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de
ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt
tegen deaanbeveling opgrond van deverwachting dat deaanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor devervulling van
de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming bij benoeming overeenkomstig de
aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet
door driedeelbaar is,wordt het naastgelegen lagere getal dat weldoor driedeelbaar isin aanmerking genomen voor de
vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte aanbevelingsrecht geldt.
18.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van
redenen mee. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van
overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan
worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer het
bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na
aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de
voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het
bezwaar gegrond, dan kan deondernemingsraad een nieuweaanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde inlid 4van
dit artikel.
18.6. Bij een voordracht als bedoeld in lid 2 of een aanbeveling als bedoeld in lid 3 en 4 worden van de kandidaat
medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap
en debetrekking die hij bekleedt ofdiehij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van
detaak vancommissaris.Tevenswordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reedsalscommissaris isverbonden; indien
zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met deaanduiding van die groep worden
volstaan.
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden met redenen omkleed en gemotiveerd.
18.7. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste
een derde deel van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste
kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de
voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen
een nieuwevoordracht op.Deleden 3tot en met 5vandit artikel zijn van toepassing. Indien dealgemene vergadering de
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voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van
commissarissen de voorgedragen persoon.
18.8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de
onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één
ondernemingsraad is,worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; alser sprakeis
van een voordracht als bedoeld in lid 4van dit artikel worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk
uitgeoefend.
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de
bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.
Artikel 19.Ontbreken van commissarissen
19.1. Ontbreken alle commissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
19.2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen.
Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede
dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling inde algemene vergadering zal zijn, met vermelding
of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op
grond van lid 4 van artikel 18.
19.3. Artikel 18leden 4, 5en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20. Algemene vergadering waarin aanbeveling aan de orde komt
20.1. De agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het doen van een aanbeveling aan de orde wordt
gesteld moet ten minste de navolgende punten bevatten:
a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering.
20.2. De naam van degenedie de raad van commissarissen voor benoeming heeft voorgedragen en de gegevens bedoeld inlid
6van artikel 18moeten worden vermeld indeoproeping of indeagenda dieten kantore van de vennootschap ter inzage
ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.
Artikel 21.Onverenigbaarheid van functies, aftreden, ontslag en schorsing van commissarissen
21.1. Commissaris kunnen niet zijn:
a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie,
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
21.2. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van deeerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke
wordt gehouden na afloop van een termijn van vierjaar na zijn benoeming.
21.3. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn
taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan
handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden
ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een
daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
21.4. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien
de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de
ondernemingskamer heeft ingediend.
21.5. Het bepaalde in leden 1tot en met 4 van artikel 14 is op de besluitvorming door de raad van commissarissen van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 22. Ontslag commissarissen
22.1. Dealgemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste
een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met
redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de
ondernemingskamer.
22.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het
voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig(30)
dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt
over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad vancommissarissen en dealgemene vergadering van dit standpunt op
de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
22.3. Een besluit als in lid 1 van dit artikel heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot
gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te
stellen.
22.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe
raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 18.
Artikel 23. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag
23.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
23.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door dealgemene vergadering
met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening
(bestaande uit debalans en dewinst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. Binnen deze termijn legtdedirectie
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ook het jaarverslag ter inzage van de aandeelhouders en zendt de directie de jaarrekening ook toe aan de
ondernemingsraad.
Dejaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt de directie binnen voornoemde termijn een
jaarverslag op.
23.3. Indien en voor zover het dienaangaande in dewet bepaalde op devennootschap van toepassing is,zal door de algemene
vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393
lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het
jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
23.4. Dejaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
23.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.
Artikel 24. Winst en verlies
24.1. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, kan de directie onder goedkeuring van de raad van
commissarissen zoveel reserveren als zij nodig oordeelt.
24.2. Van het na toepassing van het vorige lid resterende wordt, zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna
tenoemen percentage van het opdieaandelen gestorte bedrag. Indien dewinst, bedoeld indevorigezin, niet toereikend
is om gemeld percentage uit te keren, vindt het daarin bepaalde en het hierna in dit artikel bepaalde eerst toepassing,
nadat het tekort is ingehaald. Op de preferente aandelen wordt een dividend uitgekeerd van vierenhalf procent (4,5%)
over het op die aandelen gestorte bedrag.
24.3. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering op preferente aandelen plaatsvindt, het op die
preferente aandelen gestorte bedrag ingevolge gedeeltelijke kapitaalvermindering is verlaagd, zal de uitkering worden
verlaagd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging, berekend vanaf
het tijdstip van de verlaging.
24.4. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen met
terugbetaling zijn ingetrokken of op preferente aandelen volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het
aandeelhoudersregister ten tijde van bedoelde intrekking casu quo terugbetaling houder van preferente aandelen waren,
een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven.
Dewinst, dieaan een bedoelde persoon zomogelijk wordt uitgekeerd, isgelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop
hij op grond van het bepaalde in lid 1recht zou hebben, indien hij ten tijde van dewinstvaststelling nog houder zou zijn
geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang berekend over de periode dat hij in bedoeld
boekjaar houder van preferente aandelen was. Met betrekking tot wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het
voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 2:122 Burgerlijk Wetboek.
24.5. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar
dividend op de preferente aandelen naar rato, tot de dag waarop de storting op die aandelen is geschied, worden
verminderd.
24.6. De na toepassing van het vorige lid overblijvende winst staat ter beschikking van dealgemene vergadering, hetzij geheel
of gedeeltelijk ter uitkering aan de houders van gewone aandelen, in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen,
hetzij ter reservering, met dien verstande, dat van die overblijvende winst in ieder geval aan houders van gewone
aandelen, zo mogelijk, een bedrag wordt uitgekeerd, gelijk aan vijf procent (5%) van het nominale bedrag hunner
aandelen. •
24.7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
24.8. Uitkeringen aan aandeelhouders zijn betaalbaar binnen veertien dagen na het desbetreffende besluit van de algemene
vergadering.
24.9. De vordering van de aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijfjaren te rekenen vanaf de dag
van betaalbaarstelling. Deze periode zal voor een aandeelhouder, wiens woonplaats niet binnen Nederland ligt, worden
verlengd met de periode, waarin hij wegens oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare
buitengewone omstandigheden een uitkering waartoe hij gerechtigd is, niet kan incasseren.
24.10. De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, een tussentijdse winstuitkering
doen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 2Burgerlijk Wetboek. Een tussentijdse uitkering kan ook
uitsluitend op de preferente aandelen geschieden; alsdan vinden de leden 2 en 3 overeenkomstige toepassing met
betrekking.tot het gedeelte van het boekjaar, dat ten tijde van het nemen van het besluit tot uitkering is verstreken.
24.11. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van
commissarissen, besluiten, dat winstuitkeringen op gewone aandelen geheel of gedeeltelijk in de vorm van gewone
aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.
24.12.Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat
toestaat.
24.13. Tot geheleofgedeeltelijke opheffing van reserves kan uitsluitend worden besloten door dedirectie,met goedkeuring van
de raad van commissarissen.
Artikel 25. Vergaderingen van aandeelhouders
25.1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 23 lid 2 van deze
statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd -, wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
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25.2.

25.3.
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

- de behandeling van het jaarverslag;
- de beoordeling en goedkeuring van de jaarrekening;
- het verlenen van decharge aan dedirectie voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en de raad
van commissarissen voor het door hem gehouden toezicht;
- het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, voor zover
wettelijk vereist;
- de taal waarin de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld en de geldeenheid.
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of
gezamenlijk ten minsteeen honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen often minsteeen waarde
van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000) vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze
aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang zich daartegen verzet.
:
De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Zutphen, Apeldoorn, Amsterdam, 's-Gravenhage of
Rotterdam.
De oproeping van aandeelhouders geschiedt door de directie of door een directeur hetzij door de raad van
commissarissen ofdoor eencommissaris door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later
dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet
bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de
daarin te nemen besluiten.
De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de persoon, die daartoe door de raad van
commissarissen is aangewezen; bij gebreke waarvan of bij wiens afwezigheid de vergadering zelf in het voorzitterschap
voorziet.
Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden tenzij een notarieel
procesverbaal wordt opgemaakt.
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de
vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.
De notulen of het notarieel procesverbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

Artikel 26. Bijwonen van de algemene vergadering; stemmen
26.1. ledere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van
aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. De directeur(en) en commissarissen hebben als zodanig in
de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
26.2. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de
presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
26.3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene
vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht.
26.4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is,wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan dewet
bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
26.5. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
26.6. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
26.7. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
26.8. Een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan, mits
met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen.
26.9. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore
van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel
van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Artikel 27. Besluitvorming buiten vergadering
27.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een algemene vergadering van aandeelhouders
plaatsvinden doordat alle aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen per telegram, telefax en andere
algemeen aanvaarde schriftelijke communicatiemiddelen) vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de directeur(en)
en commissarissen de gelegenheid hebben gehad een raadgevende stem uit te brengen.
Artikel 28. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort
28.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door de directie of door een
houder van een of meer aandelen van de betreffende soort.
28.2. Voor het overige zijn de artikelen 25 leden 3 tot en met 7, 26en 27 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 29. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding
29.1. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de
vennootschap.

53

29.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot
het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de
vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de neerleggen tot die van de algemene
vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
29.3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door de directie tenzij de rechter een
andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.
Bijhet besluit tot ontbinding zal tevensde beloning worden bepaald door de vereffenaar ofde vereffenaars gezamenlijk
te genieten.
29.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
29.5. Het overschot na vereffening wordt uitgekeerd als volgt:
a. allereerst wordt aan de gerechtigde houders van preferente aandelen uitgekeerd het gestorte nominaal bedrag van
hun bezit aan die aandelen of zoveel minder als het beschikbare saldo toelaat;
b. vervolgens wordt van het daarna resterende uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen hetgeen zij over de
periode tussen de uitgifte van dieaandelen en de terugbetaling van het nominale bedrag van dieaandelen minder aan
preferent dividend hebben genoten dan het met die houders vóór de uitgifte overeengekomen percentage over het
gestorte nominaal bedrag hunner aandelen of zoveel minder als het beschikbare saldo toelaat;
c. hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, naar verhouding van hun nominaal
bezit aan die aandelen.
29.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren
blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.
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