BIEDINGSBERICHT
gedateerd 22 april 2003

Laatste dag van aanmelding
15 mei 2003 15:00 uur Nederlandse
tijd, behoudens verlenging

Inzakehetopenbaarbodvan

Victor Rijssen B.V.
•(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht)

op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen

4*

VolkerWessels

Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
(een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)
De in dit Biedingsbericht opgenomen informatie heeft betrekking op het openbaar bod (het 'Bod')
door Victor Rijssen B.V. ('Victor Rijssen') op alle door anderen dan Stichting Administratiekantoor van
Aandelen Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. ('SAK VolkerWessels') gehouden uitstaande gewone
aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 2,50, in het aandelenkapitaal van Koninklijke Volker
Wessels Stevin N.V. ('VolkerWessels') en alle uitstaande certificaten van gewone aandelen van
VolkerWessels. De betekenis van de in dit Biedingsbericht in hoofdletters gestelde termen wordt gegeven
onder 'Definities'.
De Biedprijs voor elk onder het Bod aangemeld Aandeel VolkerWessels bedraagt EUR 21,00 in
contanten, verminderd met het door de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels vast
te stellen dividend over het boekjaar 2002 (zie 'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels'). Op basis
van het voorgestelde dividend over het jaar 2002 van EUR 1,35 per Aandeel VolkerWessels (waarvan de
.verwachting is dat zij vanaf 9 mei 2003 ex-dividend zullen worden verhandeld) bedraagt de Biedprijs
EUR 19,65 per Aandeel VolkerWessels. Het Bod is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en
beperkingen waarvoor wordt verwezen naar 'Beperkingen / Restrictions', 'Belangrijke informatie',
'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels', 'Voorwaarden van het Bod' en 'Toelichting op het Bod'.
De raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels ondersteunen het Bod en
bevelen het Bod aan bij Aandeelhouders VolkerWessels. Zie 'Aanbeveling aan Aandeelhouders
VolkerWessels'.
In totaal is reeds 12,7% van alle Aandelen VolkerWessels gecommitteerd'aan Victor Rijssen.
Verwezen wordt naar 'Toelichting op het Bod', 'Verklaringen vereist ingevolge het Bte' en 'Persberichten'.
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 23april 2003en eindigt, behoudens verlenging, op 15mei 2003,
15:00 uur Nederlandse tijd. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal Victor Rijssen de verlenging
uiterlijk op de derde Beursdag na het einde van de Aanmeldingstermijn publiekelijk bekend maken, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte. Victor Rijssen zal zo spoedig mogelijk na het einde
van de Aanmeldingstermijn, doch uiterlijk op de vijfde daaropvolgende Beursdag, bekend maken of het
Bod al dan niet gestand wordt gedaan, of mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de vervulling van
één of meerdere voorwaarden van het Bod, in beide gevallen onder vermelding van de waarde ofhet aantal
van de ingevolge het Bod aangemelde Aandelen VolkerWessels, en in geval van niet-gestanddoening de
reden daarvan. Een dergelijke bekendmaking zal in ieder geval in de Officiële Prijscourant van Euronext en
in één of meer landelijke dagbladen worden gepubliceerd.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal uiterlijk op de vijfde Beursdag na de datum waarop het Bod
gestand is gedaan betaling van de Biedprijs plaatsvinden aan Aandeelhouders VolkerWessels die hun
Aandelen VolkerWessels onder het Bod aan Victor Rijssen hebben aangeboden en geleverd. Verwezen
wordt naar 'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels' en 'Voorwaarden van het Bod'.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels die op 7 mei 2003, om
15:00 uur Nederlandse tijd, zal worden gehouden te Rotterdam in het Hilton Rotterdam aan het Weena 10,
3012 CM Rotterdam, zal onder meer het Bod worden besproken en toegelicht.

BEPERKINGEN / RESTRICTIONS
Algemeen
De verspreiding van dit Biedingsbericht en het Bod kunnen in bepaalde jurisdicties (i) onderworpen
zijn aan wettelijke beperkingen, (ii) toelating, goedkeuring of instemming vereisen van de regelgevende en/
of toezichthoudende autoriteiten, of (iii) anderszins onderworpen zijn aan beperkingen. Een ieder die in het
bezit komt van dit Biedingsbericht dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in
acht te nemen, alsmede alle noodzakelijke toelatingen, goedkeuringen of instemmingen te verkrijgen. Victor
Rijssen, VolkerWessels en de bij het Bod betrokken adviseurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor welke schending dan ook van enige zodanige beperkingen door wie dan ook.
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 Victor Rijssen nor VolkerWessels nor any of their advisers accepts 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 ofa 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.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Aandeelhouders VolkerWessels worden geadviseerd dit Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en
waar nodig onafhankelijk advies in te winnen, teneinde in staat te zijn een weloverwogen oordeel te kunnen
vormen over het Bod en al hetgeen in dit Biedingsbericht wordt behandeld en uiteengezet.
De informatie die is opgenomen in 'Beperkingen / Restrictions', 'Uitnodiging aan Aandeelhouders
VolkerWessels, 'Voorwaarden van het Bod', 'Toelichting op het Bod - Motivering en doel van het Bod',
'Toelichting op het Bod - Onderbouwing van de Biedprijs', 'Toelichting op het Bod - Financiering van het
Bod', 'Toelichting op het Bod - Gecommitteerde Aandelen', 'Toelichting op het Bod - Toekomstige
juridische structuur Victor Rijssen' en 'Informatie over Victor Rijssen' is verstrekt door Victor Rijssen. De
informatie die is opgenomen in 'Toelichting op het Bod - Motivering om het Bod aan te bevelen',
'Aanbeveling aan Aandeelhouders VolkerWessels', 'Informatie over VolkerWessels', en 'Algemene
vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels' is verstrekt door VolkerWessels. De informatie
opgenomen in 'Fairness Opinie' is verstrekt door Kempen & Co N.V. De informatie opgenomen in
'Accountantsverklaring' is verstrekt door KPMG Accountants N.V. De informatie die is opgenomen in
'Verklaringen vereist ingevolge het Bte' is verstrekt door degenen die de betreffende verklaringen doen. De
informatie die is opgenomen in de overige delen van dit Biedingsbericht is door Victor Rijssen en
VolkerWessels gezamenlijk verstrekt. Victor Rijssen en VolkerWessels zijn verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van de in dit Biedingsbericht opgenomen informatie, ieder afzonderlijk terzake
van de door ieder van hen verstrekte informatie, en gezamenlijk terzake van informatie die door hen
gezamenlijk is verstrekt. Victor Rijssen en VolkerWessels verklaren dat de door hen verstrekte informatie,
op de publicatiedatum van het Biedingsbericht, voor zover ieder van hen redelijkerwijs bekend had kunnen
zijn, in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de
vermelding de strekking van dit Biedingsbericht dan wel de beoordeling van het Bod in enig wezenlijk
opzicht zou wijzigen. De verstrekking en verspreiding van dit Biedingsbericht na de datum van publicatie
daarvan betekent niet dat de erin opgenomen informatie op een latere datum juist en volledig zal blijven.
Indien wettelijk vereist, zal aanvullende informatie worden gepubliceerd. De bij het Bod betrokken
adviseurs hebben de in dit Biedingsbericht opgenomen gegevens niet separaat en onafhankelijk geverifieerd.
Ten aanzien van de in dit Biedingsbericht gepresenteerde vooruitzichten en verwachtingen wordt geen
garantie gegeven inzake de realisatie in de praktijk daarvan. Hoewel VolkerWessels van mening is dat die
vooruitzichten en verwachtingen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan geen zekerheid worden
geboden ten aanzien van de verwezenlijking van dergelijke toekomstverwachtingen. Derhalve wordt geen
verklaring afgelegd over de juistheid en volledigheid van dergelijke mededelingen; zij dienen te worden
gelezen in samenhang met het feit dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke mate kunnen
afwijken van de genoemde vooruitzichten en verwachtingen als gevolg van, onder meer, politieke,
economische of juridische veranderingen in de markten waarin VolkerWessels actief is, alsmede door
concurrentieontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan de onderneming van VolkerWessels.
Met uitzondering van Victor Rijssen en VolkerWessels is niemand bevoegd om in verband met het
Bod en de in dit Biedingsbericht opgenomen informatie, informatie te verschaffen of verklaringen af te
leggen (met uitzondering van Kempen & Co N.V. met betrekking tot de in 'Fairness Opinie' opgenomen
fairness opinie en KPMG Accountants N.V. met betrekking tot de in 'Accountantsverklaring' opgenomen
accountantsverklaring). Indien door anderen dan Victor Rijssen of VolkerWessels dergelijke informatie
wordt verschaft of zodanige verklaringen worden afgelegd, dient op dergelijke informatie of verklaringen
niet te worden vertrouwd als ware deze verstrekt door of namens Victor Rijssen respectievelijk
VolkerWessels.
Bepaalde financiële en statistische gegevens in dit Biedingsbericht zijn onderhevig aan
afrondingsverschillen. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten van optellingen van bepaalde gegevens
afwijken van de optellingen gepresenteerd in dit Biedingsbericht.
Dit Biedingsbericht en het Bod worden beheerst door Nederlands recht. Het Biedingsbericht wordt
uitsluitend in de Nederlandse taal gepubliceerd. Voorts zal een samenvatting van de belangrijkste
beperkingen en voorwaarden van het Bod als verwoord in dit Biedingsbericht in de Engelse taal worden
verstrekt. Deze samenvatting isechter geen volledige weergave van alle elementen van het Bod als verwoord
in dit Biedingsbericht. In geval van verschillen tussen de Engelstalige samenvatting van het Bod en de
Nederlandstalige versie van dit Biedingsbericht prevaleert het Nederlandstalige Biedingsbericht.

Kopieën van het Biedingsbericht (inclusief de Engelstalige samenvatting en het concept
statutenwijziging) en de jaarrekeningen van VolkerWessels over de boekjaren 2001 en 2000, alsmede de
door de raad van commissarissen vastgestelde jaarrekening, inclusief de toelichting, van VolkerWessels
over het boekjaar 2002 zijn kosteloos verkrijgbaar bij het kantoor van:
ING Bank N.V.
Investment Banking

Kempen & Co N.V.
Corporate Finance

Adres:

Adres:

Foppingadreef 7
Locatiecode TR 03.03
1102 BD Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 563 85 35
Fax:
+31 (0)20 563 85 03

Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam

Telefoon: +31 (0) 20 348 85 03
Fax:
+31 (0) 20 348 85 92

In het kader van dit Bod is ING Bank N.V. aangesteld als verwissel- en betaalkantoor.
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DEFINITIES
De in dil Biedingsbericht in
weergegeven. Definities 'm het meer

hoofdletters gestelde termen hebben de betekenis zoals hieronder is
•oud worden geacht ook de enkelvoudvorm te omvatten en vice versa.

Aandeelhouders VolkerWessels

Houders van Aandelen VolkerWessels.

Aandelen VolkerWessels

Uitstaande gewone aandelen op naam (met een nominale waarde
van EUR 2,50 elk) in het aandelenkapitaal van VolkerWessels
die niet gehouden worden door SAK VolkerWessels, alsmede
Certificaten VolkerWessels.

Aanmeldingstermijn

Periode gedurende welke Aandeelhouders VolkerWessels hun
Aandelen VolkerWessels aan Victor Rijssen kunnen aanbieden
onder de voorwaarden van het Bod, welke periode aanvangt op
23 april 2003 en eindigt op 15 mei 2003 om 15:00 uur Nederlandse
tijd, behoudens eventuele verlenging als bedoeld in artikel 9o lid 5
Bte.

AFM

Autoriteit Financiële Markten.

AVA

Algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels, die
zal worden gehouden op 7 mei 2003 te Rotterdam, waarin onder
meer het Bod wordt besproken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9q Bte.

Betaaldag

Dag van betaling van de Biedprijs aan de Aandeelhouders
VolkerWessels, voor zover deze hun Aandelen VolkerWessels aan
Victor Rijssen hebben aangeboden en geleverd, te weten uiterlijk de
vijfde Beursdag na de datum van gestanddoening van het Bod.

Beursdag

Handelsdag op Euronext.

Biedingsbericht

Onderhavige biedingsbericht waarin onder meer het Bod wordt
beschreven, gedateerd 22 april 2003.

Biedprijs

Bedrag in contanten van EUR 21,00, verminderd met het door de
AVA vast te stellen dividend over het boekjaar 2002 (op basis van
het voorgestelde dividend van EUR 1,35 per Aandeel
VolkerWessels wordt het bedrag per de te verwachten ex-dividend
datum van 9 mei 2003 verminderd tot EUR 19,65),dat door Victor
Rijssen wordt geboden voor elk onder de voorwaarden van het Bod
aangemeld en geleverd Aandeel VolkerWessels.

Bod

Openbaar bod uitgebracht door Victor Rijssen op alle Aandelen
VolkerWessels, zoals beschreven in 'Uitnodiging aan
Aandeelhouders VolkerWessels'.

Bte

Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Certificaathouders VolkerWessels

Houders van Certificaten VolkerWessels.

Certificaten VolkerWessels

Door SAK VolkerWessels toegekende certificaten aan toonder van
uitstaande gewone aandelen op naam (met een nominale waarde
van EUR 2,50 elk) in het aandelenkapitaal van VolkerWessels.

EUR

Euro.

Euronext

Euronext Amsterdam N.V.

Fairness Opinie

Fairness opinie afgegeven door Kempen & Co N.V. op 22 april
2003.

Familie Wessels

De heer D. Wessels,zijn echtgenote, familieleden in de rechte lijn en
zijn familieleden tot de tweede graad in de zijlijn en door hen direct
of indirect gecontroleerde vennootschappen ('Familie D. Wessels')
en de heer H. Wessels, zijn echtgenote, familieleden in de rechte lijn
en zijn familieleden tot de tweede graad in de zijlijn en door hen
direct of indirect gecontroleerde vennootschappen ('Familie
H. Wessels').

Gecommitteerde Aandelen

Door de Familie Wessels gehouden Aandelen VolkerWessels, in
totaal 12,7% van de Aandelen VolkerWessels, die krachtens
toezegging zullen worden overgedragen aan Victor Rijssen.

Kredietfaciliteit

Door de NIB Capital Bank N.V. aan Victor Rijssen verleende
kredietfaciliteit ten behoeve van de financiering van het Bod.

Reggeborgh Groep

Samenstel van rechtspersonen, waaronder Reggeborgh B.V. en
Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V., die beide gecontroleerd
worden door de heer D. Wessels, en Archand Sari, gecontroleerd
door de Familie D. Wessels.

SAK VolkerWessels

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Koninklijke Volker
Wessels Stevin N.V.

Sluitingsdatum

Datum waarop de Aanmeldingstermijn eindigt, zijnde 15mei 2003,
behoudens verlenging.

Stichting Aandelenbeheer

Stichting Aandelenbeheer Koninklijke Volker Wessels Stevin

Toegelaten Instelling

Effecteninstelling die door Euronext met inachtneming van het
Algemeen Reglement van Euronext Amsterdam Stock Market is
toegelaten tot de handel of de afwikkeling daarvan op de
effectenbeurs van Euronext.

Victor Rijssen

Victor Rijssen B.V., een besloten vennootschap gevestigd te
Rijssen.

VolkerWessels

Koninklijke Volker Wessels Stevin
vennootschap gevestigd te Rotterdam.

Wte

Wet toezicht effectenverkeer 1995.

N.V., een

naamloze

SAMENVATTING
In dit onderdeel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste kenmerken van het Bod. Er wordl
uitdrukkelijk gewezen ophetfeit dat dezesamenvatting niet volledig isen niet alle infonnatie bevat die voor de
lezer van belang is. Het lezen van deze samenvatting mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het
lezen van dit volledige Biedingsbericht.
Het Bod
Op 24 maart 2003 hebben VolkerWessels en Victor Rijssen gezamenlijk aangekondigd dat de
verwachting gerechtvaardigd was dat overeenstemming kon worden bereikt over het uitbrengen van een
openbaar bod op alle Aandelen VolkerWessels door Victor Rijssen (zie ook 'Persberichten'). Victor Rijssen
en VolkerWessels hebben hierover inmiddels volledige overeenstemming bereikt. Victor Rijssen brengt
daarom thans het Bod uit, zoals omschreven in dit Biedingsbericht.
Het Bod is onder andere onderworpen aan de voorwaarde dat vóór of op de Sluitingsdatum om
15:00 uur Nederlandse tijd een zodanig aantal Aandelen VolkerWessels is aangemeld, dat deze, tezamen
met de Gecommitteerde Aandelen (zie 'Verklaringen vereist ingevolge het Bte'), ten minste 95%
vertegenwoordigen van de Aandelen VolkerWessels. Voor het vaststellen van deze 95% worden
Aandelen VolkerWessels die worden gehouden door VolkerWessels niet meegerekend. Zie voor de
overige restricties en voorwaarden van het Bod 'Beperkingen / Restrictions', 'Belangrijke Informatie',
'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels' en 'Voorwaarden van het Bod'.
De bieder
Victor Rijssen is op 12 maart 2003, speciaal voor het uitbrengen van het Bod, opgericht door
Reggeborgh B.V., waarin alle aandelen worden gehouden door de heer D. Wessels. Voor de afwikkeling
van het Bod zal Reggeborgh B.V. de aandelen in Victor Rijssen overdragen aan de op te richten Stichting
Administratiekantoor Victor Rijssen.
Gecommitteerde Aandelen
In totaal is reeds 12,7%van de Aandelen VolkerWessels aan Victor Rijssen gecommitteerd, bestaande
uit door de Familie Wessels gehouden Aandelen VolkerWessels (zie 'Toelichting op het Bod'). De Familie
Wessels heeft zich verplicht de Gecommitteerde Aandelen over te dragen aan Victor Rijssen, nadat het Bod
gestand is gedaan.
Motivering van het Bod
Voornaamste reden voor Victor Rijssen voor het uitbrengen van het Bod ligt in het feit dat zij op deze
manier haar vermogen kan beleggen in een sector waaromtrent zij en degenen die bij haar organisatie
betrokken zijn over een grote kennis beschikken en de mogelijkheid hebben waarde toe te voegen.
Daarnaast verwacht zij dat VolkerWessels als niet-beursgenoteerde onderneming doelmatiger haar
strategie kan nastreven. Tot slot verwacht Victor Rijssen dat door het beëindigen van de beursnotering
besparingen kunnen worden bereikt.
De Biedprijs
De Biedprijs bedraagt EUR 21,00 in contanten per Aandeel VolkerWessels, verminderd met het door
de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels vast te stellen dividend over het boekjaar
2002, een en ander conform de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Biedingsbericht. Aannemende dat
(i) het Bod gestand zal worden gedaan en zal worden afgewikkeld na de dag waarop de Aandelen
VolkerWessels ex-dividend verhandeld worden, te weten 9 mei 2003, en (ii) het dividendvoorstel van
EUR 1,35 per aandeel door de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels zal worden
aanvaard, bedraagt de Biedprijs (ex-dividend) EUR 19,65 per Aandeel VolkerWessels.
Aanbeveling raad van commissarissen en raad van bestuur
De raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels ondersteunen het Bod en
bevelen het Bod aan bij Aandeelhouders VolkerWessels.
Aanmeldingstermijn
De Aanmeldingstermijn vangt aan op 23april 2003en eindigt, behoudens verlenging, op 15mei 2003,
15:00 uur Nederlandse tijd. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal Victor Rijssen de verlenging
uiterlijk op de derde Beursdag na het einde van de Aanmeldingstermijn publiekelijk bekend maken, met

inachtneming van het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte. Victor Rijssen zal zo spoedig mogelijk na het einde
van de Aanmeldingstermijn, doch uiterlijk op de vijfde daaropvolgende Beursdag, bekend maken of het
Bod al dan niet gestand wordt gedaan, of mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de vervulling van
één of meerdere voorwaarden van het Bod, in beide gevallen onder vermelding van de waarde of het aantal
van de ingevolge het Bod aangemelde Aandelen VolkerWessels, en in geval van niet-gestanddoening de
reden daarvan. Een dergelijke bekendmaking zal in ieder geval in de Officiële Prijscourant van Euronext en
in één of meer landelijke dagbladen worden gepubliceerd.
Victor Rijssen behoudt zich het recht voor om - na gestanddoening van het Bod - Aandeelhouders
VolkerWessels die hun Aandelen VolkerWessels niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te
bieden tot na-aanmelding van de door hen gehouden Aandelen VolkerWessels. Voor een eventuele naaanmelding zullen dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in dit Biedingsbericht.
Betaaldag
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal uiterlijk op de vijfde Beursdag na dedatum waarop het Bod
gestand is gedaan betaling van de Biedprijs plaatsvinden aan Aandeelhouders VolkerWessels die hun
Aandelen VolkerWessels onder het Bod aan Victor Rijssen hebben aangeboden en geleverd. Verwezen
wordt naar 'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels' en 'Voorwaarden van het Bod'.
Bekendmakingen
Bekendmakingen aangaande het Bod zullen in ieder geval worden gepubliceerd in de Officiële
Prijscourant van Euronext en in één of meer landelijke dagbladen.
Algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels die zal worden gehouden op
7 mei 2003 om 15:00 uur Nederlandse tijd te Rotterdam in het Hilton Rotterdam aan het Weena 10,
3012 CM Rotterdam zal, onder meer, in overeenstemming met artikel 9q Bte het Bod worden toegelicht en
besproken. De oproeping voor de AVA is gelijktijdig met de datum van de publicatie van dit
Biedingsbericht en is conform de statuten van VolkerWessels gedaan.
Tijdschema
17 april 2003

Bekendmaking dat het Biedingsbericht beschikbaar wordt
gesteld.

17 april 2003

Oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders
van VolkerWessels.

22 april 2003

Publicatie van het Biedingsbericht.

23 april 2003

Aanvang van de Aanmeldingstermijn.

23 april 2003 - 3 mei 2003

Deponering Aandelen VolkerWessels en aanmelding
Aandeelhouders VolkerWessels om op de AVA aanwezig te
kunnen zijn.

29 april 2003

Registratiedatum ten behoeve van stemrecht-volmacht van
Certificaathouders VolkerWessels.

7 mei 2003

Algemene vergadering van aandeelhouders van
VolkerWessels.

9 mei 2003

Ex-dividend datum Aandelen VolkerWessels.

15 mei 2003

Sluitingsdatum (behoudens verlenging).

Uiterlijk op de vijfde Beursdag na
de Sluitingsdatum

Bekendmaking of het Bod al dan niet gestand wordt
gedaan.

Uiterlijk op de vijfde Beursdag na
de datum waarop het Bod gestand
wordt gedaan

Betaaldag.

Notering en verwerving van niet-aangemelde aandelen
Indien het Bod gestand wordt gedaan, ligt het in de bedoeling van Victor Rijssen en VolkerWessels
om de beursnotering van de Certificaten VolkerWessels aan Euronext te beëindigen, zodra Euronext dat
toestaat. Het huidige beleid van Euronext met betrekking tot het beëindigen van een beursnotering gaat
ervan uit dat tenminste 95%van de genoteerde effecten in handen van één partij moet zijn.
Afhankelijk van het aantal verkregen Aandelen VolkerWessels zal door Victor Rijssen worden
overwogen om na gestanddoening van het Bod de betreffende minderheids(aandeel)houders die hun
Aandelen VolkerWessels niet onder het Bod hebben aangemeld, door middel van een wettelijke
uitkoopprocedure als bedoeld in artikel 2:92a Burgerlijk Wetboek uit te kopen.
Victor Rijssen en VolkerWessels kunnen ook andere stappen zetten die de rechten van
minderheidsaandeelhouders kunnen beïnvloeden, waaronder na gestanddoening van het Bod het
aangaan van eenjuridische fusie tussen VolkerWessels of een aan Victor Rijssen gelieerde vennootschap.
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UITNODIGING AAN AANDEELHOUDERS VOLKERWESSELS
Onder verwijzing naar de in dit Biedingsbericht opgenomen restricties en verklaringen, worden
Aandeelhouders VolkerWessels hierbij uitgenodigd om hun Aandelen VolkerWessels aan Victor Rijssen ter
verkoop aan te bieden, op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierna uiteengezet.
1.

Victor Rijssen biedt EUR 21,00 in contanten voor elk Aandeel VolkerWessels dat wordt
aangemeld onder de voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in dit Biedingsbericht,
verminderd met het door de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels vast
te stellen dividend over het boekjaar 2002. Terzake wordt ook verwezen naar 'Informatie over
VolkerWessels - Dividend'. Aannemende dat (i) het Bod gestand zal worden gedaan en
afgewikkeld zal worden na de dag waarop de Aandelen VolkerWessels ex-dividend verhandeld
worden, te weten 9 mei 2003, en (ii) het dividendvoorstel van EUR 1,35 per aandeel door de
algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels zal worden aanvaard, bedraagt
de Biedprijs (ex-dividend) EUR 19,65 per Aandeel VolkerWessels.

2.

Certificaathouders VolkerWessels die hun Certificaten VolkerWessels willen aanmelden worden
verzocht de aanmelding van hun Certificaten VolkerWessels onder het Bod via hun bank of
commissionair kenbaar te maken aan ING Bank N.V. De aanmelding dient, behoudens
verlenging van de Aanmeldingstermijn, uiterlijk op 15mei 2003 om 15:00 uur Nederlandse tijd
te zijn geschied. Behoudens voor zover anders bepaald in het Bte, is een aanmelding
onherroepelijk.

3.

Toegelaten Instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk de aanmelding van hun Certificaten
VolkerWessels kenbaar maken aan ING Bank N.V., afdeling Paying Agency Services,
Hoekenrode 2, Locatiecode NA 02.32, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam,
tel +31 (0) 20 652 25 66, fax: +31 (0) 20 652 26 50. Door aanmelding verklaren Toegelaten
Instellingen de aangemelde Certificaten VolkerWessels in bewaring te hebben en verplichten zij
zich tot levering van de aangemelde Certificaten VolkerWessels aan Victor Rijssen na
gestanddoening van het Bod.

4.

Aandeelhouders VolkerWessels die beschikken over aandelen VolkerWessels op naam
zullen rechtstreeks een aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen, waarmee zij hun
aanmelding kenbaar kunnen maken. Als Aandeelhouders VolkerWessels die beschikken
over aandelen VolkerWessels op naam deze willen aanmelden dan dient het
aanmeldingsformulier te worden ingevuld, ondertekend en geretourneerd per aangetekende
post, en uiterlijk op de Sluitingsdatum om 15:00 uur Nederlandse tijd (behoudens
verlenging van de aanmeldingstermijn), door ING Bank N.V., afdeling Paying Agency
Services, Hoekenrode 2, Locatiecode NA 02.32, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam,
tel +31 (0) 20 652 25 66, fax: +31 (0) 20 652 26 50, te zijn ontvangen. Het ondertekende
aanmeldingsformulier vormt een akte van overdracht en een onherroepelijke volmacht die
ING Bank N.V. in staat stelt de overdracht van de desbetreffende Aandelen VolkerWessels
tegen betaling van de Biedprijs namens de betrokken Aandeelhouders VolkerWessels te
voltooien, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in dit Biedingsbericht opgenomen.
Behoudens voor zover anders bepaald in het Bte, is een aanmelding onherroepelijk.

5.

Het Bod zal gestand worden gedaan indien de in 'Voorwaarden van het Bod' weergegeven
voorwaarden zijn vervuld of indien Victor Rijssen daarvan rechtsgeldig afstand heeft gedaan.

6.

De Aanmeldingstermijn vangt aan op 23 april 2003 en eindigt op 15 mei 2003, om 15:00 uur
Nederlandse tijd, behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn. Indien de
Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zodat de verplichting wordt opgeschort om aan te
kondigen of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan, zal daarvan uiterlijk op de derde
Beursdag na het einde van de Aanmeldingstermijn melding worden gemaakt met inachtneming
van het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte. Uiterlijk op de vijfde Beursdag na de (eventueel
verlengde) Aanmeldingstermijn zal Victor Rijssen in ieder geval via een advertentie in de
Officiële Prijscourant van Euronext en één ofmeer landelijk verspreide dagbladen mededelen of
het Bod al dan niet gestand wordt gedaan, of mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de
vervulling van één of meerdere voorwaarden van het Bod. Indien het Bod gestand wordt
gedaan, zal op Betaaldag betaling van de Biedprijs geschieden aan Aandeelhouders
VolkerWessels die alsdan hun Aandelen VolkerWessels hebben geleverd. Na aanmelding en
levering van Aandelen VolkerWessels door Aandeelhouders VolkerWessels is ontbinding of
vernietiging daarvan op welke grond dan ook uitgesloten.
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7.

Victor Rijssen behoudt zich het recht voor om - na gestanddoening van het Bod Aandeelhouders VolkerWessels die hun Aandelen VolkerWessels niet onder het Bod hebben
aangemeld de gelegenheid te bieden tot na-aanmelding van de door hen gehouden Aandelen
VolkerWessels. Voor een eventuele na-aanmelding zullen dezelfde voorwaarden gelden als
omschreven in dit Biedingsbericht.

8.

Victor Rijssen zal aan Toegelaten Instellingen een provisie betalen van EUR 0,0243 in
contanten per aangemeld en geleverd Certificaat VolkerWessels, met een maximum van
EUR 10.000,00 per depot. De Toegelaten Instellingen dienen deze commissie binnen 30 dagen
na gestanddoening te hebben geclaimd bij ING Bank N.V., afdeling Paying Agency Services. De
Toegelaten Instellingen zullen in beginsel geen kosten aan de individuele houders van Aandelen
VolkerWessels berekenen in verband met aanmelding van Aandelen VolkerWessels onder het
Bod.

9.

Het Bod wordt uitgebracht met inachtneming van zodanige restricties en voorwaarden als
bepaald in dit Biedingsbericht. Victor Rijssen behoudt zich het recht voor om een door of
namens een Aandeelhouder VolkerWessels gedane aanmelding te accepteren, zelfs indien deze
niet (volledig) aan de in dit Biedingsbericht omschreven voorwaarden voldoet ofde aanmelding
anderszins niet met inachtneming van dit Biedingsbericht is gedaan.
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VOORWAARDEN VAN HET BOD
Het Bod zal door Victor Rijssen gestand worden gedaan indien aan elk van de volgende voorwaarden
is voldaan:
a.

Op de Sluitingsdatum vertegenwoordigt het aantal in het kader van het Bod aangemelde
Aandelen VolkerWessels, tezamen met de Gecommitteerde Aandelen (zie 'Verklaringen vereist
ingevolge het Bte'), tenminste 95% van alle Aandelen VolkerWessels die uitstaan op
Sluitingsdatum. Voor het vaststellen van deze 95% worden Aandelen VolkerWessels die
worden gehouden door VolkerWessels niet meegerekend.

b.

Vóór of op de Sluitingsdatum is er geen openbare mededeling gedaan waarin voor de eerste
maal wordt aangegeven en isevenmin voor het eerst gebleken, dat een derde een openbaar bod
op de Aandelen VolkerWessels voorbereidt of uitbrengt en bestaan er geen aanwijzingen dat een
derde het recht heeft verkregen of zich heeft verbonden om door VolkerWessels uit te geven of
uitgegeven certificaten en/of aandelen te verkrijgen.

c.

Vóór of op de Sluitingsdatum is er geen mededeling van de AFM ontvangen dat het Bod in
strijd met Hoofdstuk Ila van de Wte is uitgebracht, in welk geval Toegelaten Instellingen
ingevolge het bepaalde in artikel 32a Bte geen medewerking mogen verlenen aan de uitvoering
en afwikkeling van het Bod.

d.

Vóór of op de Sluitingsdatum (i) zijn alle goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen van nationale en internationale autoriteiten en/of derden verkregen en volledig
van kracht, (ii) hebben noch nationale, noch internationale autoriteiten, noch derden
maatregelen genomen of aangekondigd die het Bod en de beoogde wijziging van de
zeggenschapsverhoudingen in VolkerWessels zouden kunnen belemmeren of op enigerlei
andere wijze negatieve gevolgen voor VolkerWessels of Victor Rijssen zouden kunnen hebben,
en (iii) zijn alle wachtperioden, gedurende welke nationale en internationale autoriteiten en/of
derden ingevolge toepasselijke wetgeving bovengenoemde maatregelen kunnen nemen of
bekendmaken, of nationale en internationale autoriteiten en/of derden bezwaar kunnen maken
tegen het Bod en de beoogde wijziging van de zeggenschapsverhoudingen in VolkerWessels,
verstreken.

e.

VolkerWessels heeft zich na de datum van dit Biedingsbericht en vóór de datum van
gestanddoening van het Bod op geen enkele wijze verbonden om Aandelen VolkerWessels of
effecten die in Aandelen VolkerWessels kunnen worden geconverteerd of rechten tot
inschrijving op verwerving of overname van dergelijke aandelen of converteerbare effecten
aan derden te vervreemden of uit te geven.

f.

VolkerWessels heeft na de datum van dit Biedingsbericht en vóór de datum van gestanddoening
geen obligaties uitgegeven en zich op geen enkele wijze verbonden om obligaties uit te geven,
noch heeft VolkerWessels een dividend betaald of heeft zij zich op enige wijze verbonden
dividend uit te keren of enige andere uitkering te doen, met uitzondering van het dividend over
het boekjaar 2002.

g.

De algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels heeft, onder opschortende
voorwaarde van gestanddoening van het Bod en beëindiging van de notering van Certificaten
VolkerWessels, ingestemd met de tijdens de AVA voor te leggen voorgestelde wijziging van de
statuten van VolkerWessels.

h.

De raad van bestuur van VolkerWessels, onder goedkeuring van de raad van commissarissen
van VolkerWessels, heeft, onder opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de
wijziging van de statuten van VolkerWessels als genoemd onder (g) hierboven, besloten tot
uitgifte van twee prioriteitsaandelen in VolkerWessels aan Victor Rijssen, a pari tegen
volstorting in contanten.

i.

Er hebben zich voorafgaande aan de Sluitingsdatum geen feiten of omstandigheden
voorgedaan, anders dan feiten of omstandigheden de ondernemingen van VolkerWessels of
haar dochtermaatschappijen betreffende, waarmee Victor Rijssen ten tijde van het uitbrengen
van het Bod niet bekend was of hoefde te zijn en die van zodanig essentiële aard zijn dat in
redelijkheid niet van Victor Rijssen kan worden verwacht dat zij het Bod gestand doet.
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Indien vóór of op de Sluitingsdatum niet alle hierboven genoemde voorwaarden zijn vervuld, met
uitzondering van voorwaarde (c), dan behoudt Victor Rijssen zich het recht voor om, geheel naar eigen
goeddunken, (i) het Bod gestand te doen, (ii) het Bod in te trekken of (iii) de aanmeldingstermijn te
verlengen, met dien verstande dat Victor Rijssen geen afstand kan doen van de voorwaarde genoemd onder
(a) zonder voorafgaande instemming van VolkerWessels.
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TOELICHTING OP HET BOD
Motivering en doel van het Bod
Voornaamste reden voor Victor Rijssen voor het uitbrengen van het Bod ligt in het feit dat zij op deze
manier haar vermogen kan beleggen in een sector waaromtrent zij en degenen die bij haar organisatie
betrokken zijn over een grote kennis beschikken en de mogelijkheid hebben waarde toe te voegen.
Daarnaast verwacht zij dat VolkerWessels als niet-beursgenoteerde onderneming doelmatiger haar
strategie kan nastreven. Tot slot verwacht Victor Rijssen dat door het beëindigen van de beursnotering
besparingen kunnen worden bereikt.
Onderbouwing van de Biedprijs
Over het Bod isna overleg tussen Victor Rijssen enerzijds en de raad van commissarissen en raad van
bestuur (met uitzondering van de heer D. Wessels) van VolkerWessels anderzijds, beide bijgestaan door de
bij het Bod betrokken adviseurs, overeenstemming bereikt tussen Victor Rijssen en VolkerWessels.
Victor Rijssen heeft zich bij het bepalen van de Biedprijs naast zijn specifieke kennis van de markt
onder meer gebaseerd op welk niveau het voor haar en voor Aandeelhouders VolkerWessels aantrekkelijk
is om het Bod uit te brengen. Deze Biedprijs is onder meer getoetst aan:
(i)

een waardering van VolkerWessels met behulp van de 'discounted cash flow' methode,
uitgaande van de historische en verwachte financiële resultaten en kasstromen van
VolkerWessels zoals te vinden in publieke informatie vóór bekendmaking van het Bod (zoals
analistenrapporten, persberichten, jaarverslagen en publicaties over marktontwikkelingen);

(ii) een analyse van de marktwaarde van VolkerWessels ten opzichte van de marktwaarde van een
aantal vergelijkbare ondernemingen;
(iii) een analyse van koopprijzen die bij recente, vergelijkbare transacties en openbare biedingen tot
stand zijn gekomen; en
(iv) een analyse van de biedpremies die in de afgelopen jaren op Euronext zijn geboden in geval van
een openbare bieding.
Victor Rijssen heeft zich bij het bepalen van de Biedprijs voorts gebaseerd op de vooruitzichten voor
2003, zoals door VolkerWessels uiteengezet in de persberichten van 6januari 2003 en 13 maart 2003. In
deze persberichten spreekt VolkerWessels onder meer de volgende verwachtingen uit:
dat de resultaten over 2003 ten gevolge van hogere pensioenlasten en de teruggang in Nederland
in de deelmarkten commercieel vastgoed, wegenbouw en kabels en leidingen - zonder de
effecten van eventuele acquisities - zullen leiden tot een 10-15%lagere nettowinst; en
dat er ook voor VolkerWessels sprake is van toenemende economische en (geo)politieke
onzekerheden, welke omstandigheden niet zonder gevolgen blijven voor de lange
termijndoelstelling van een jaarlijks gemiddelde winstgroei van 8-10%.
Als bestuurder van VolkerWessels heeft de heer D. Wessels deelgenomen aan het opstellen van het
budget voor het boekjaar 2003 van VolkerWessels. De daardoor bij hem bekende informatie wijkt in
materiële zin niet af van de reeds door VolkerWessels publiek gemaakte informatie met betrekking tot de
verwachte financiële resultaten voor het boekjaar 2003.
Victor Rijssen verwijst overigens naar 'Informatie over VolkerWessels' en 'Persberichten', waarin de
verwachtingen van VolkerWessels nader zijn uiteengezet.
Motivering om het Bod aan te bevelen
De redenen die de beursnotering van VolkerWessels aan Euronext rechtvaardigen zijn volgens
VolkerWessels beperkt. Mede als gevolg van de lage waardering van het aandeel, is een belangrijk
argument voor een beursnotering, namelijk het aantrekken van kapitaal, nauwelijks aanwezig. Het
aantrekken van nieuw kapitaal ligt, gegeven de strategie van de onderneming, ook voor de komende tijd
niet voor de hand. Daarnaast isde bindende werking van personeelsopties beperkt door het ontbreken van
een duidelijke relatie tussen de koersontwikkeling en de operationele resultaten van VolkerWessels. Tegen
deze achtergrond en gegeven de expertise en affiniteit van de heer D. Wessels en de heer H. Wessels
verwelkomt VolkerWessels het voorgenomen bod door Victor Rijssen. Tevens zijn er met Victor Rijssen
afspraken gemaakt met betrekking tot de continuïteit en identiteit van VolkerWessels.
VolkerWessels heeft zich bij het beoordelen van het Bod en de Biedprijs laten bijstaan door financieel
en juridisch adviseurs. De raad van commissarissen van VolkerWessels heeft zich voorzien van eigen
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financieel en juridisch adviseurs. Ten aanzien van het Bod en de Biedprijs heeft VolkerWessels een
zorgvuldige afweging gemaakt waarbij de belangen van Aandeelhouders VolkerWessels en alle andere bij
de onderneming betrokken belangen in overweging zijn genomen.
De raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels ondersteunen het Bod en
bevelen het Bod aan bij Aandeelhouders VolkerWessels.
Financiering van het Bod
Indien alle Aandelen VolkerWessels (exclusief de Aandelen VolkerWessels die worden gehouden door
VolkerWessels) onder het Bod worden aangemeld, is met de transactie circa EUR 700 miljoen (circa EUR
655 miljoen ex-dividend) gemoeid.
Voor de financiering van de Biedprijs zal deels gebruik worden gemaakt van door de Familie Wessels
te verschaffen eigen vermogen en een door Archand Sari, een vennootschap opgericht naar Luxemburgs
recht die deel uitmaakt van de Reggeborgh Groep, te verschaffen achtergestelde lening en deels van de
Kredietfaciliteit van maximaal EUR 250 miljoen, welke Kredietfaciliteit reeds is toegezegd. De
Kredietfaciliteit is tegen marktconforme voorwaarden afgesloten.
De activa van VolkerWessels dienen niet tot zekerheid voor financiering van het Bod, noch zal, indien
het Bod slaagt en de overname van VolkerWessels wordt geëffectueerd, herfinanciering plaatsvinden ten
laste van de activa van VolkerWessels of haar dochtervennootschappen.
Gecommitteerde Aandelen
In totaal is reeds 12,7% van de Aandelen VolkerWessels aan Victor Rijssen gecommitteerd. Dit
percentage kan worden onderverdeeld als volgt.
Familie Wessels
De Familie Wessels heeft toegezegd de door ieder van hen direct of indirect gehouden Aandelen
VolkerWessels, in totaal 12,7%van het totaal aantal Aandelen VolkerWessels onder het Bod over te dragen
aan Victor Rijssen. Per datum van het Biedingsbericht kan het belang van de Familie Wessels worden
onderverdeeld als volgt
Aandelen
VolkerWessels

Als % van
totaal***

Familie D. Wessels / Reggeborgh Vastgoed
Beleggingen B.V.*
Archand Sari**
Familie H. Wessels

2.919.951
769.650
700.000

8,5%
2,2%
2,0%

24.000

Totaal !

4.389.601

12,7%

76.000

Naam

Optierechten

52.000

*

Opgrond vimde WMZ heefl deheer D. Wessels/Reggeborgh VastgoedBeleggingen B.V.op 15september 1997een belang van 5,19%
in VolkerWessels gemeld.
** Op hel door Archand Sari gehouden belang ligl geen WMZ meldingsplicht voor de heer D. Wessels.
*** Het totaal aantal aandelen is gedefinieerd als het totaal aantal Aandelen VolkerWessels per datum van het Biedingsbericht.

Positie D. Wessels
Zoals reeds aangegeven inhet persbericht van 13maart 2003(zie 'Persberichten'), isde heer D. Wessels
per 12 maart 2003 tijdelijk teruggetreden uit de raad van bestuur van VolkerWessels. De heer D. Wessels
heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen en de raad
van bestuur van VolkerWessels met betrekking tot het Bod. De heer D. Wessels is wel zijn operationele
werkzaamheden blijven vervullen.
De positie als lid van de raad yan bestuur van VolkerWessels, wordt.door de heer D. Wessels vervuld
op basis van een management-overeenkomst tussen Reggeborgh B.V., onderdeel van de Reggeborgh
Groep, en VolkerWessels. De heer D. Wessels isals lid van de raad van bestuur met name verantwoordelijk
voor de sector Bouw en Vastgoed. Tussen de heer D. Wessels en de Reggeborgh Groep enerzijds en
VolkerWessels anderzijds bestaan voorts de volgende materieel van belang zijnde zakelijke relaties:
•

Het kantoorpand aan de Reggesingel 2-8 te 7461 BA Rijssen, dat voor het grootste deel wordt
gehuurd door een drietal werkmaatschappijen van VolkerWessels is eigendom van de
Reggeborgh Groep;
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•

Reggeborgh Groep heeft een gemeld belang in het beursfonds Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. is voor 30% aandeelhouder in Petroplus Engineering Group B.V.
in welke besloten vennootschap VolkerWessels (indirect) een belang heeft van 40%;

•

In het ontwikkelingsproject Anthony Fokker Business Park C.V. participeren naast een
derde partij zowel Reggeborgh Groep als VolkerWessels. Reggeborgh Groep houdt d.m.v.
Reggeborgh Holding XXXII B.V. 25,0%, en d.m.v. Anthony Fokker Business Park Trust B.V.
ook 25,0%, terwijl VolkerWessels d.m.v. Volker Wessels Stevin Fokker Exploitatie B.V. 22,5%
houdt en d.m.v. Anthony Fokker Kaderparticipaties B.V. 5,0%.

Toekomstige juridische structuur Victor Rijssen
Victor Rijssen is op 12maart 2003 opgericht door Reggeborgh B.V., waarvan 100%van de aandelen
worden gehouden door de heer D. Wessels. Victor Rijssen zal fungeren als de houdstermaatschappij voor
Aandelen VolkerWessels en haar statutaire zetel zal worden verplaatst van Rijssen naar Rotterdam. Uit
oogpunt van de continuïteit en identiteit van VolkerWessels, zullen de aandelen in Victor Rijssen worden
gecertificeerd. Alle aandelen in Victor Rijssen zullen worden gehouden door de voor dat doel opgerichte
Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen. Deze stichting zal daartegenover certificaten van aandelen
uitgeven die, direct of indirect, zullen worden gehouden door leden van de Familie Wessels. De
mogelijkheid bestaat om maximaal 20% van het kapitaal in Victor Rijssen te vervreemden gedurende de
lock-up periode zonder dat toestemming van de raad van commissarissen van VolkerWessels vereist is (zie
ook 'Toelichting op het Bod - Lock-up regeling'). Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Victor
Rijssen zal tot en met de Betaaldag bestaan uit de heer D. Wessels. De volgende personen zijn benaderd om
na gestanddoening van het Bod door Victor Rijssen zitting te nemen in het stichtingsbestuur van Stichting
Administratiekantoor Victor Rijssen: de heer D. Wessels, de heer H. Wessels, de heer J.A.M. Hendrikx en
de heer J.H.M. Lindenbergh. De eventuele benoeming van de heer J.H.M. Lindenbergh zal rond het begin
van juli 2003 ingaan. Voorts zal een nog nader te bepalen persoon worden benaderd voor de functie van
voorzitter van het stichtingsbestuur.
De directie van Victor Rijssen zal tot en met de Betaaldag bestaan uit Reggeborgh B.V. Daarna zullen
de heren D. Wessels en H.J. Hazewinkel, die door de algemene vergadering van aandeelhouders van Victor
Rijssen tot lid van de directie van Victor Rijssen zijn benoemd onder voorwaarde van gestanddoening van
het Bod, de directie voeren. Voor meer informatie omtrent Victor Rijssen wordt verwezen naar 'Informatie
over Victor Rijssen'.
Toekomstige juridische structuur VolkerWessels
Victor Rijssen en VolkerWessels zijn overeengekomen dat ten minste tot 1 januari 2006 het volledige
structuurregime bij VolkerWessels van toepassing blijft. Indien de thans in voorbereiding zijnde wettelijke
regeling ten aanzien van het structuurregime van kracht wordt, zal het bij VolkerWessels van toepassing
zijnde regime kunnen worden aangepast aan de nieuwe wettelijke regeling. Daarbij zal geen gebruik worden
gemaakt van de faciliteiten die de wet eventueel voor familiestichtingen zal bieden. Voor de samenstelling
van de raad van commissarissen en raad van bestuur wordt verwezen naar 'Toelichting op het Bod Samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur'.
VolkerWessels zal haar eigen geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag blijven uitbrengen.
Aan Aandeelhouders VolkerWessels zal tijdens de door VolkerWessels te houden AVA worden
voorgesteld de statuten van VolkerWessels te wijzigen, onder opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod en beëindiging van de notering van Certificaten VolkerWessels, teneinde
volledige decertificering van Aandelen VolkerWessels mogelijk te maken en waarbij onder meer de
volgende wijzigingen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels zullen worden
voorgesteld:
(i)

wijziging van het maatschappelijk kapitaal als gevolg waarvan het maatschappelijk kapitaal van
VolkerWessels naast gewone aandelen niet langer zal bestaan uit beschermings- en
financieringspreferente aandelen;

(ii) wijziging van het maatschappelijk kapitaal als gevolg waarvan het maatschappelijk kapitaal van
VolkerWessels naast gewone aandelen tevens uit twee prioriteitsaandelen (de 'Prioriteit') zal
bestaan;
(iii) invoering van een goedkeuringsregeling op grond waarvan iedere overdracht van Aandelen
VolkerWessels goedkeuring vereist door de Prioriteit (de Prioriteit zal geen andere
bevoegdheden hebben).
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Verwezen wordt naar de integrale tekst van de voorgestelde statutenwijziging als opgenomen in dit
Biedingsbericht onder 'Concept statutenwijziging'.
De prioriteitsaandelen als hierboven genoemd zullen door Victor Rijssen worden gehouden.
Het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd door de raad van commissarissen en de raad van
bestuur van VolkerWessels en zal tijdens de AVA ter goedkeuring aan de algemene vergadering van
aandeelhouders van VolkerWessels worden voorgelegd onder opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod en beëindiging van de notering van Certificaten VolkerWessels. Naar
verwachting zal de statutenwijziging zo spoedig mogelijk na de Betaaldag en de beëindiging van de
beursnotering van Certificaten VolkerWessels plaatsvinden.
Victor Rijssen, VolkerWessels en SAK VolkerWessels zijn overeengekomen dat de certificering van
Aandelen VolkerWessels zo spoedig mogelijk na gestanddoening van het Bod en beëindiging van de
notering van Certificaten VolkerWessels zal worden beëindigd, alsmede dat SAK VolkerWessels zal
worden ontbonden.
Voorts zijn Victor Rijssen, VolkerWessels en Stichting Aandelenbeheer overeengekomen dat het
optierecht op preferente aandelen van Stichting Aandelenbeheer onmiddellijk na gestanddoening van het
Bod zal worden beëindigd. Indien op basis van het bestaande optierecht door VolkerWessels preferente
aandelen zijn uitgegeven, zullen VolkerWessels en Stichting Aandelenbeheer onmiddellijk na
gestanddoening van het Bod de aldus uitgegeven preferente aandelen intrekken, op voorwaarde dat
Victor Rijssen dan tenminste 70% van Aandelen VolkerWessels houdt. Na eventuele intrekking van
uitstaande preferente aandelen en na beëindiging van het optierecht van Stichting Aandelenbeheer op
preferente aandelen, zal Stichting Aandelenbeheer worden ontbonden.
Victor Rijssen en VolkerWessels zullen zich er voor inspannen om te bewerkstelligen dat
VolkerWessels het predikaat 'Koninklijke' dat zij momenteel voert ook in de toekomst mag blijven voeren.
Samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur
De huidige leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels zijn
bereid in functie te blijven nadat het Bod gestand is gedaan. Voorts zal de samenstelling van de raad van
bestuur van VolkerWessels tot 1 januari 2006 niet op initiatief van Victor Rijssen worden gewijzigd.
Het is voorzien dat in 2004 de heer Rootliep als lid van de raad van commissarissen van
VolkerWessels defungeert als gevolg van het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Na defungeren van de
heer Rootliep zal het aantal leden van de raad van commissarissen van VolkerWessels worden
teruggebracht tot vijf.
Notering
Indien het Bod gestand wordt gedaan, ligt het in de bedoeling van Victor Rijssen en VolkerWessels
om de beursnotering van de Certificaten VolkerWessels aan Euronext te beëindigen, zodra Euronext dat
toestaat. Het huidige beleid van Euronext met betrekking tot het beëindigen van een beursnotering gaat
ervan uit dat tenminste 95%van de genoteerde effecten in handen van één partij moet zijn. Victor Rijssen
en VolkerWessels zullen daartoe in goed overleg met Euronext alle nodige maatregelen nemen.
Minderheidsaandeelhouders VolkerWessels
Victor Rijssen beoogt (na decertificering van de Aandelen VolkerWessels) alle Aandelen
VolkerWessels te verkrijgen met uitzondering van de Aandelen VolkerWessels die worden gehouden
door VolkerWessels. Afhankelijk van het aantal verkregen Aandelen VolkerWessels zal door Victor Rijssen
worden overwogen om na gestanddoening van het Bod de betreffende minderheids(aandeel)houders die
hun Aandelen VolkerWessels niet onder het Bod hebben aangemeld, door middel van een wettelijke
uitkoopprocedure als bedoeld in artikel 2:92a Burgerlijk Wetboek uit te kopen.
Victor Rijssen en VolkerWessels kunnen ook andere stappen zetten die de rechten van
minderheidsaandeelhouders kunnen beïnvloeden, waaronder na gestanddoening van het Bod het
aangaan van een juridische fusie tussen VolkerWessels en een aan Victor Rijssen gelieerde vennootschap.
Dividendbeleid
VolkerWessels zal in beginsel haar historische dividendbeleid dat neerkomt op uitkering van 40% van
de door VolkerWessels gerealiseerde commerciële nettowinst continueren. Victor Rijssen en VolkerWessels
behouden zich echter het recht voor om na gestanddoening van het Bod het dividendbeleid van
VolkerWessels te herzien.
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Management participatieplan
In verband met het Bod zal gestreefd worden naar beëindiging van de bij VolkerWessels bestaande
werknemers-optieplannen. Op het niveau van Victor Rijssen zal een nieuw aan de ontwikkeling van de
onderneming van VolkerWessels gerelateerd plan worden ingesteld. Op grond van dit nieuwe plan zullen
aan leidinggevenden van VolkerWessels rechten op aandelen kunnen worden verleend tot maximaal 10%
van de uitstaande aandelen in Victor Rijssen of daaraan gekoppelde rechten worden toegekend. Dit plan
zal nader worden uitgewerkt na gestanddoening van het Bod en zal de goedkeuring van de raad van
commissarissen van VolkerWessels behoeven.
Sociale aspecten
Het Bod als zodanig zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de
arbeidsvoorwaarden bij VolkerWessels. Op 26 maart 2003 is de ondernemingsraad van VolkerWessels
verzocht advies te geven over het voorgenomen Bod en de daaruit voortvloeiende aspecten. Op 10 april
2003 heeft de ondernemingsraad van VolkerWessels ten aanzien van het Bod een positief advies gegeven.
Voorts zijn de betrokken vakorganisaties overeenkomstig het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000
geïnformeerd over het Bod en heeft het overleg met de betrokken vakorganisaties plaatsgevonden.
Fiscale aspecten
Het is de bedoeling dat Victor Rijssen en VolkerWessels zo spoedig mogelijk na de gestanddoening
van het Bod een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangaan.
Lock-up regeling
Er is een lock-up regeling overeengekomen tussen Victor Rijssen en VolkerWessels welke loopt tot
1 januari 2006. Hierin is onder meer opgenomen dat Victor Rijssen tot die datum niet zonder toestemming
van de raad van commissarissen van VolkerWessels de aandelen in VolkerWessels mag vervreemden.
Verder voorziet deze regeling er in dat ook Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen de aandelen
Victor Rijssen niet zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen van VolkerWessels
mag vervreemden. Toestemming van de raad van commissarissen van VolkerWessels is niet vereist voor
(i) het gebruiken van ten hoogste 10% van het geplaatst kapitaal van Victor Rijssen voor het nog in te
voeren management participatieplan (zie ook 'Toelichting op het Bod - Management participatieplan') en
(ii) het uitgeven van ten hoogste 10%van het geplaatst kapitaal van Victor Rijssen aan derden (niet zijnde
Familie Wessels, goede doelen of personen die vallen onder (i) hierboven).
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VERKLARINGENVEREISTINGEVOLGEHETBTE
Voor zover niel elders opgenomen in het Biedingsbericht volgt hieronder de in het Bte voorgeschreven
informatie.
A.

B.

Victor Rijssen en VolkerWessels verklaren gezamenlijk, ieder voor zover het hen aangaat, dat:
1.

Victor Rijssen met de raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels
overleg heeft gepleegd, welk overleg heeft geleid tot overeenstemming over het Bod;

2.

de informatie in de zin van artikel 9p Bte aan'de AFM is verstrekt;

3.

het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 is nageleefd;

Victor Rijssen verklaart verder dat:
1.

met inachtneming van en onverminderd de beperkingen zoals vermeld in de hoofdstukken
'Belangrijke informatie' en 'Beperkingen / Restrictions' van dit Biedingsbericht, het Bod
en de daarin vervatte Biedprijs van toepassing is op alle uitstaande Aandelen
VolkerWessels, het Bod zich richt tot alle Aandeelhouders VolkerWessels en dat aan
alle Aandeelhouders VolkerWessels hetzelfde Bod wordt gedaan;

2.

onder verwijzing naar hetgeen in dit Biedingsbericht is vermeld ten aanzien van
Gecommitteerde Aandelen, zij op de datum van dit Biedingsbericht noch direct noch
indirect Aandelen VolkerWessels houdt;

3.

onder verwijzing naar hetgeen in dit Biedingsbericht is vermeld ten aanzien van
Gecommitteerde
Aandelen,
overigens
door
Victor
Rijssen
en
haar
groepsmaatschappijen de volgende transacties zijn verricht in de zin van artikel 9i
sub (s), (t) en (u) Bte:
Familie H. Wessels
Datum

Aankoop/
(verkoop)

29 mei 2000
27 maart 2002
28 maart 2002
7 mei 2002
14 oktober 2002
15 oktober 2002
6 november 2002
6 november 2002
11 november 2002
11 november 2002
18 november 2002
18 november 2002
18 november 2002
18 november 2002
22 november 2002
22 november 2002
26 november 2002
26 november 2002
7januari 2003
7januari 2003
7januari 2003
8 januari 2003
8 januari 2003
10januari 2003
10januari 2003

34.336
(14.130)
(100.000)
(50.000)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
30.000
10.000
15.000
52.000
25.000
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Prijs
(EUR)
15,50
29,00
29,25
31,25
20,50
20,00
19,60
19,30
19,30
19,60
18,50
18,10
18,10
18,50
17,90
17,90
18,52
18,52
17,95
17,95
18,40
17,95
18,10
18,75
18,70

Totaal
(EUR)
532.208
(409.770)
(2.925.000)
(1.557.500)
41.000
40.000
39.200
38.600
38.600
39.200
37.000
36.200
36.200
37.000
35.800
35.800
37.040
37.040
35.900
35.900
552.000
179.500
271.500
975.000
467.500

4.

C.

Familie D. Wessels
Datum

Aankoop /
(verkoop)

Prijs
(EUR)

Totaal
(EUR)

1 oktober 2000
12 september 2001
12 november 2002
13 november 2002
14 november 2002
15 november 2002
22 november 2002
6januari2003
7januari 2003
8januari 2003
9januari2003
10januari 2003

2.671
5.340
95.500
45.500
34.800
14.131
30.000
80.000
150.000
50.000
100.000
169.719

20,20
16,31
18,51
18,60
18,91
19,00
18,16
18,38
18,31
18,35
18,43
18,52

53.954
87.095
1.767.375
846.300
657.960
268.489
544.800
1.470.600
2.746.500
917.500
1.842.500
3.143.337

Victor Rijssen met de Familie Wessels is overeengekomen dat de Familie Wessels de
Gecommitteerde Aandelen zal overdragen aan Victor Rijssen (zie 'Toelichting op het
Bod'), en dat zich overigens geen feiten als bedoeld in artikel 9i onder r Bte hebben
voorgedaan.

VolkerWessels verklaart verder dat:
1.

zij op de datum van dit Biedingsbericht noch direct noch indirect aandelen houdt in
Victor Rijssen; en

2.

de ondernemingsraad van VolkerWessels positief heeft geadviseerd inzake het Bod en dat
overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken vakorganisaties over het Bod.
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AANBEVELING AAN AANDEELHOUDERS VOLKERWESSELS
Op basis van de overwegingen als uiteengezet in dit Biedingsbericht, zijn de raad van commissarissen
en de raad van bestuur van VolkerWessels tot de conclusie gekomen dat het Bod in het belang is van
VolkerWessels, Aandeelhouders VolkerWessels en overige belanghebbenden bij de onderneming. Mede op
basis van het advies van de financieel adviseurs van de raad van commissarissen van VolkerWessels en de
Fairness Opinie, ondersteunen de raad van commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels het
Bod en bevelen zij Aandeelhouders VolkerWessels unaniem aan het Bod te aanvaarden.
De heer D. Wessels heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van
commissarissen en de raad van bestuur van VolkerWessels met betrekking tot het Bod.
Rotterdam, 22 april 2003
Raad van commissarissen en raad van bestuur VolkerWessels
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FAIRNESS OPINIE
STRIKT VERTROUWELIJK
Aan de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur van
Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam
Amsterdam, 22 april 2003

Mijne heren,
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
('VolkerWessels') hebben Kempen & Co N.V. verzocht om vanuit financieel oogpunt een oordeel te
verschaffen over de redelijkheid en evenwichtigheid ('fairness') van de Biedprijs (zoals hieronder
gedefinieerd) met betrekking tot het voorgenomen openbaar bod (het 'Bod') door Victor Rijssen B.V.
('Victor Rijssen') op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen van VolkerWessels met een
nominale waarde van EUR 2,50 (de 'Aandelen VolkerWessels').
In verband met het Bod is Victor Rijssen voornemens aan iedere houder van Aandelen VolkerWessels
('Aandeelhouder VolkerWessels') EUR 21,00 in contanten aan te bieden per Aandeel VolkerWessels,
verminderd met het op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 mei 2003 vast te stellen
dividend over het afgelopen boekjaar (de 'Biedprijs'). Het door VolkerWessels voorgestelde dividend over
het boekjaar 2002 bedraagt EUR 1,35 per Aandeel VolkerWessels.
In verband met het aan ons verzochte oordeel hebben wij de volgende informatie bestudeerd en in
beschouwing genomen:
bepaalde openbare informatie met betrekking tot VolkerWessels, waaronder jaarverslagen,
halfjaarverslagen en persberichten;
bepaalde door het management opgestelde informatie, met name van financiële aard, met
betrekking tot VolkerWessels en haar activiteiten;
gesprekken met leden van het management van VolkerWessels over de huidige en toekomstige
activiteiten en vooruitzichten van VolkerWessels;
openbare informatie met betrekking tot sectoren en marktsegmenten waarin VolkerWessels
actief is;
huidige en historische koersen en handelsvolumes van Aandelen VolkerWessels;
openbare financiële informatie, inclusief waardering, met betrekking tot ondernemingen die
actief zijn in dezelfde sectoren en marktsegmenten als VolkerWessels;
financiële voorwaarden van vergelijkbare transacties van beursgenoteerde ondernemingen en de
bij die transacties betaalde premies, voor zover deze informatie openbaar is;
ander(e) (financiële) analyses en onderzoek die door ons van belang zijn geacht voor onze
oordeelvorming.
In verband met onze opinie hebben wij vertrouwd op dejuistheid en volledigheid van alle gegevens en
informatie die ons zijn verstrekt of die openbaar verkrijgbaar zijn. Wij hebben geen zelfstandig onderzoek
uitgevoerd naar de juistheid van dergelijke gegevens en informatie. Wij zijn ervan uitgegaan dat ons geen
gegevens zijn onthouden die van invloed zouden kunnen zijn op de strekking van onze opinie.
Onze opinie betreft uitsluitend de hoogte van de Biedprijs vanuit financieel oogpunt. Bij het
verstrekken van deze opinie nemen wij dejuridische, fiscale of boekhoudkundige aspecten met betrekking
tot het Bod niet in beschouwing. Derhalve aanvaarden wij in dat opzicht geen enkele aansprakelijkheid.
Onze opinie is gebaseerd op de economische -, monetaire - en marktomstandigheden zoals die
bestaan op het moment van dit schrijven. Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot deze
omstandigheden kunnen van invloed zijn op deze opinie en de onderliggende uitgangspunten. In dat
geval zijn wij niet verplicht om onze opinie aan te passen, te wijzigen of te bevestigen.
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Op grond van en met inachtneming van het bovenstaande zijn wij van oordeel dat per datum van dit
schrijven de Biedprijs vanuit financieel oogpunt redelijk en evenwichtig ('fair') is voor Aandeelhouders
VolkerWessels.
Deze brief is uitsluitend gericht aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van
VolkerWessels. De opinie, die in deze brief isopgenomen, mag niet worden beschouwd als een aanbeveling
van Kempen & Co N.V. aan Aandeelhouders VolkerWessels tot het al dan niet accepteren van het Bod.
Niettegenstaande het hiervoor vermelde mag deze brief, uitsluitend ter informatie, in zijn geheel in het ten
behoeve van Aandeelhouders VolkerWessels uit te geven biedingsbericht worden weergegeven.
De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze brief worden beheerst door en uitgelegd in
overeenstemming met Nederlands recht.

Hoogachtend,

KEMPEN & CO N.V.
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INFORMATIE OVER VOLKERWESSELS
Profiel en bedrijfsactiviteiten
De onderneming
VolkerWessels is een Nederlands bouwconcern dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen,
realiseren en beheren van bouwprojecten. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland. Verder zijn
er onder meer vestigingen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.
Binnen het concern werken ruim 15.000 medewerkers in ongeveer 120 actieve werkmaatschappijen.
VolkerWessels kent een decentrale organisatie en een minimum aan bestuurslagen. Elke
werkmaatschappij functioneert als een zelfstandige onderneming met een eigen winst- en
marktverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd maken de werkmaatschappijen deel uit van een hecht intem
netwerk. Binnen dit netwerk wordt samengewerkt aan integrale multidisciplinaire projecten en aan
onderwerpen op het gebied van business development, technologie en innovatie. Ook worden faciliteiten op
het gebied van materieel, dienstverlening en inkoop gedeeld.
De activiteiten van VolkerWessels zijn onder te verdelen in drie sectoren:
Bouw en Vastgoed
In de markten Bouw en Vastgoed concentreert VolkerWessels zich op het ontwerpen, ontwikkelen,
realiseren, beheren en in stand houden van de gebouwde omgeving. De werkzaamheden omvatten onder
meer plan- en projectontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw en industriële bouw. Voorbeelden van
activiteiten zijn het herontwikkelen van de stedelijke omgeving, het revitaliseren van oude woonwijken en
het bouwen van zorgvoorzieningen. Het accent van de activiteiten in deze sector ligt in Nederland. Sinds
het begin van de jaren negentig is VolkerWessels ook actief in Duitsland. In 2002 realiseerde de sector
Bouw en Vastgoed bedrijfsopbrengsten van EUR 1.423 miljoen, waarvan EUR 303 miljoen in het
buitenland.
Infrastructuur
In de sector Infrastructuur concentreren de concernonderdelen van VolkerWessels zich met name op
het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en in stand houden van de Nederlandse infrastructuur. Dit
werkgebied omvat onder meer beton- en waterbouw, wegenbouw en wegenonderhoud, spoorwegbouw en
spooronderhoud, telecom-infrastructuur (netwerken) en de aanleg van kabels en leidingen. De
werkzaamheden die worden uitgevoerd lopen uiteen van de bouw van eenvoudige werken tot en met
grote, meerjarige infrastructurele projecten waaraan individueel of in combinatie met derden wordt
gewerkt. De activiteiten op het gebied van infrastructuur hebben grotendeels betrekking op Nederland.
Buiten Nederland zijn concernonderdelen actief in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Canada. Bij grote, complexe projecten wordt ernaar gestreefd de werkzaamheden
zoveel mogelijk op basis van een integrale aanpak uit te voeren, waar mogelijk in meerjarige contracten. De
bedrijfsopbrengsten van de sector Infrastructuur in 2002 bedroegen EUR 1.697 miljoen. Hiervan werd
EUR 396 miljoen in het buitenland gerealiseerd.
Specialismen
De ondernemingen die actief zijn binnen Specialismen zijn werkzaam op het gebied yan toelevering,
technische installaties, industriële bouw, verkeerstechniek, materieelbeheer en dienstverlening. Binnen deze
sector wordt onder meer gewerkt aan elektronische verkeers- en spoorsystemen, verkeersregelinstallaties,
verkeersmanagementinformatie, huisvesting in de budgetsector (zorg, onderwijs en kantoren),
elektrotechnische installaties en elektronische beveiligingssystemen. Verder behoren de materieeldiensten
die zijn gespecialiseerd in respectievelijk bouw en infrastructuur tot deze sector. De bedrijfsopbrengsten van
EUR 382 miljoen in 2002 werden volledig in Nederland gerealiseerd.
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Algemene informatie
Zetel en handelsregister
VolkerWessels is statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland en is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24134006.
Adres hoofdkantoor
Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
Oostmaaslaan 71
Postbus 2630
3000 CP Rotterdam
Tel.: 010 424 4244
Fax: 010 424 4233
E-mail: info@volkerwessels.com
Internet site: www.volkerwessels.com
Raad van commissarissen
De leden van de raad van commissarissen zijn:
Ir. M.C. van Veen, Voorzitter
H. Rootliep
Drs. A. Baan
Ir. A.P.H, van Baardewijk
Mr. P.J. Kalff
Ir. P.O. Vermeulen
Raad van bestuur
De leden van de raad van bestuur zijn:
H.J. Hazewinkel RA, Voorzitter
Ir. A.J. de Jong
D. Wessels
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Kerngegevens
2002

2001

2000

3.313
3.707

3.103
3.588

2.809
3.075

234
177
175
178

219
165
163
167

189
137
137
143

60
34°/.

56
34%

45
31%

Winst na belastingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Cash flow
Netto investeringen materiële vaste activa
Netto investeringen immateriële vaste activa

114
57
2
173
90
20

109
54
2
165
102
12

98
52
—
150
70
—

Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Werkzaam vermogen

86
656
904

86
591
742

78
509
628

Gemiddeld aantal medewerkers (x 1.000)

15,7

13,8

13,4

1,44
1,20

1,35
1,15

1,33
1,10

1,98
0,32

1,83
0,32

1,79
0,32

19,6%
19,4%
19,3%

22,3%
22,0%
21,4%

21,8%
21,8%
21,4%

5,3%
3,4%

5,3%
3,5%

4,9%
3,5%

Bedragen in miljoenen EUR
Geconsolideerde gegevens
Bedrijfsopbrengsten
Orderportefeuille
EBITDA
EBITA
EBIT
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Belastingdruk

Verhoudingsgetallen
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)
Quick ratio (vlottende activa - terreinen en voorraden /
kortlopende schulden - onvoorwaardelijke verplichtingen
terreinen)
Totaal lang vermogen / vaste activa
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)
Rendement
EBITA / werkzaam vermogen
EBIT / werkzaam vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen (winst na belastingen / eigen
vermogen per 1/1)
Operationele marge (EBIT / bedrijfsopbrengsten)
Netto marge (winst na belastingen / bedrijfsopbrengsten)

2000 cijfers zijn aangepast ten opzichie van decijfers indejaarrekening 2000 in verbandmet stelselwijziging van 'Completed Contract'
methode naar 'Percentage of Completion' methode.
2001 en 2000 cijfers zijn aangepast ten opzichte van de cijfers in dejaarrekening 2001 en 2000 in verbandmet presentatiewijzigingen.
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Strategie en doelstellingen
De strategie van VolkerWessels is vooral gericht op verandering van de traditionele rol van
uitvoerende bouwer als leverancier van bouwcapaciteit in die van een concern dat zich toelegt op het
ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving. Vanuit een sterke marktpositie
op de Nederlandse thuismarkt beoogt VolkerWessels een verdere geografische spreiding in geselecteerde
deelmarkten binnen de drie sectoren:
Bouw en Vastgoed
Infrastructuur
Specialismen
n de praktijk betekent dit dat VolkerWessels verbreding zoekt in de voortbrengingsketen door:
het ontwikkelen van concepten op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening
het integreren van ontwerp en uitvoering
het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met publieke en private partijen
het ontwikkelen van serviceconcepten op het gebied van de gebouwde omgeving en de
infrastructuur
De concernstrategie is vertaald in een aantal financiële doelstellingen voor de periode tot 2004:
een operationele marge voor belastingen van ten minste 5% van de bedrijfsopbrengsten
een rentabiliteit van ten minste 17,5% na belastingen van het eigen vermogen
een groei van de nettowinst met gemiddeld 8-10% per jaar over deze periode
een minimale EBIT-bijdrage van de concernonderdelen van 14% gerelateerd aan het totaal
werkzaam (geïnvesteerd) vermogen
een EBIT-bijdrage uit het buitenland in 2004 van ten minste 25% van de totale EBIT
een EBIT-bijdrage in 2004 van ten minste 25%van de totale EBIT uit activiteiten op het gebied
van beheer, service, onderhoud en andere meerjarige opdrachten
•

een dividend in contanten van circa 40% van de nettowinst

Recente ontwikkelingen en vooruitzichten
Bouwaffaire
De NMa en het Openbaar Ministerie voeren op dit moment onderzoek uit naar mogelijke
onregelmatigheden in de Nederlandse bouwsector. De Tweede Kamer heeft een dergelijk onderzoek
inmiddels afgerond. De onderzoeken betreffen zowel ongeoorloofde marktordening als
integriteitschendingen en hebben betrekking op vele bedrijven in de bouwsector, waaronder
VolkerWessels. De onderzoeken kunnen leiden tot boetes door de NMa, strafrechtelijke vervolging en
aansprakelijkheid voor schade ondervonden door derden. Ook kunnen bedrijven worden uitgesloten van
toekomstige opdrachten.
Binnen VolkerWessels is onderzoek ingesteld bij dochteronderneming KWS (Koninklijke
Wegenbouw Stevin B.V.) en recent ook bij VHB (Van Hattum en Blankevoort B.V.). Inmiddels zijn
boete-aanzeggingen of'rapporten van bevindingen' ontvangen terzake van:
•

het niet meewerken aan onderzoeken in het kader van doorzoekingen van de NMa in kantoren
van KWS

•

samenwerking rondom asfaltcentrales in Noord-Nederland

•

afstemming voorafgaande aan aanbestedingen in Noord-Nederland en Noord-Holland

Boetes voor het weigeren van medewerking aan onderzoeken bedragen EUR 4.500 per weigering.
Aan KWS zijn vijf van dergelijke boetes opgelegd. De boetes in de overige gevallen bedragen in het
algemeen maximaal 10% van de 'betrokken omzet' maar kunnen in bijzondere omstandigheden worden
verhoogd tot 30%.
VolkerWessels heeft de NMa haar visie gegeven op de opgemaakte rapporten. De uitkomst van de
lopendejuridische procedures is niet aan te geven. Er is in dejaarrekening 2002 geen voorziening getroffen
voor mogelijk toekomstige NMa-boetes.
VolkerWessels heeft intern reeds veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit heeft onder meer
geleid tot de ontwikkeling en implementatie van een gedragscode voor het gehele concern.
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OV-opdracht Vialis
Op 27 maart 2003 is bekendgemaakt dat het consortium East-West, waarvan VolkerWessels-dochter
Vialis samen met Accenture, MRTC Corporation en Thales deel uitmaakt, is beoordeeld als beste
aanbieder voor de introductie van zgn. 'e-ticketing' in het Nederlandse openbaar vervoer.
De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd door Trans Link Systems ('TLS'), waarin de vijf grootste
vervoerbedrijven in Nederland (NS, Connexxion, RET, HTM en GVB) verenigd zijn. TLS start momenteel
de onderhandelingen met East-West, met het voornemen medio mei over te gaan tot gunning van deze
opdracht.
Voor Vialis zal de verstrekte opdracht tot levering van een 'pilot'-installatie naar verwachting een
omzet van EUR 42 miljoen opleveren, verspreid over 5jaren.
Vooruitzichten
Na een reeks van jaren met goede groeicijfers geven toenemende pensioenlasten en tegenvallende
ontwikkelingen in een aantal deelmarkten waarin VolkerWessels opereert aanleiding te verwachten dat,
zonder het effect van eventuele acquisities, het resultaat over 2002 in 2003 niet geëvenaard kan worden.
Voor 2003moet rekening worden gehouden, zonder het effect van eventuele acquisities, met een circa 10tot
15% lagere nettowinst.
Vooral de Nederlandse markten voor commercieel vastgoed, de wegenbouwsector en de sector kabels
en leidingen veroorzaken een druk op de resultaten. In het algemeen zijn de markten onzeker. (Geo-)
politieke verhoudingen en in Nederland de onderzoeken naar de bouwsector spelen hierbij ook een rol.
Verbetering van de resultaten is op basis van autonome groei onder deze omstandigheden niet
haalbaar en is derhalve alleen mogelijk uit acquisities en kostenbesparingen. VolkerWessels is alert op
acquisitiemogelijkheden maar hanteert tegelijkertijd strenge eisen met betrekking tot het 'business'- en
risicoprofiel van acquisitiekandidaten. In 2002 heeft VolkerWessels de acquisities van de Britse
wegenbouwer John Crowley en een 55%-belang in KPN Netwerk Bouw afgerond. In januari 2003 is een
intentieovereenkomst getekend voor de overname van de spoorbouwactiviteiten van de Duitse
onderneming Koehne, ten aanzien waarvan momenteel een due diligence onderzoek gaande is.
Voor een toelichting op de vooruitzichten van VolkerWessels wordt tevens verwezen naar de
persberichten van 6januari 2003 en 13 maart 2003, die integraal zijn opgenomen in dit Biedingsbericht.
Ontwikkeling koers Certificaten VolkerWessels
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de slotkoersen op Euronext van Certificaten
VolkerWessels over de jaren 2002, 2001 en 2000.
2002

2001

2000

31,50
18,00
19,21

26,85
17,70
22,50

20,90
14,45
19,75

EUR
Hoogste
Laagste
Slotkoers

De maandelijkse slotkoersen in 2002 (in EUR) worden in de onderstaande tabel weergegeven.
januari 2002
februari 2002
maart 2002
april 2002
mei 2002
juni 2002

25,20
27,90
29,95
30,25
26,62
27,51

juli 2002
augustus 2002
september 2002
oktober 2002
november 2002
december 2002

De maandelijkse slotkoersen in 2003 (in EUR) worden in de onderstaande tabel weergegeven.
januari 2003
februari 2003
maart 2003
*

16,44
15,00
20,24*

Slotkoers na persberichten inzake hel Bod op 13maan 2003 en 24 maart 2003
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24,39
22,00
22,40
20,50
18,64
19,21
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Maatschappelijk en geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 300 miljoen, bestaande uit 60 miljoen gewone aandelen
a EUR 2,50 nominaal elk, 30 miljoen converteerbare financieringspreferente aandelen a EUR 2,50
nominaal elk en 30 miljoen preferente aandelen a EUR 2,50 nominaal elk.
Op verschijningsdatum van dit Biedingsbericht zijn 34.452.667 Aandelen VolkerWessels geplaatst.
VolkerWessels houdt zelf 1.076.353 Aandelen VolkerWessels in depot. De mogelijke verwatering uit
hoofde van een converteerbare personeelsobligatielening bedraagt 133.225 Aandelen VolkerWessels. De
conversiekoers van deze converteerbare personeelsobligatielening bedraagt EUR 19,20. De mogelijke
verwatering uit hoofde van optierechten bedraagt 837.300. Van deze optierechten is de uitoefenprijs van
251.700 optierechten lager dan EUR 21,00 en de uitoefenprijs van 132.450 optierechten lager dan
EUR 19,65.
Dividend
De algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels wordt voorgesteld van de winst een
bedrag van EUR 45.055.000 te bestemmen voor uitkering van een contant dividend van EUR 1,35 per
gewoon aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan de reserves van VolkerWessels.
Aandelen- en optiebezit
Aandelenbezit
Het aandelenbezit per datum van het Biedingsbericht van de raad van commissarissen en raad van
bestuur van VolkerWessels is gegeven in onderstaande tabel:
Aantal gehouden
Aandelen
VolkerWessels

Naam

Functie

Ir. A.P.H, van Baardewijk
H.J. Hazewinkel RA
Ir. A.J. de Jong
D. Wessels*

Lid raad van commissarissen
Voorzitter raad van bestuur
Lid raad van bestuur
Lid raad van bestuur

6.540
6.000
11.294
2.919.951

Inclusief de Aandelen VolkerWessels gehouden door Familie D. Wessels I Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V, exclusief de
aandelen gehouden door Archand Sari.
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Optiebezit
Het optiebezit per datum van het Biedingsbericht voor de raad van commissarissen en raad van
bestuur van VolkerWessels is gegeven in onderstaande tabel:
Verstrekt aan:

Ir. A.P.H, van Baardewijk

Functie

Lid raad van commissarissen*

Uitoefenprijs

Aantal
opties

(EUR)
29,04
17,45

7.000
5.000
12.000

H.J. Hazewinkel RA

Voorzitter raad van bestuur

29,49
29,04
28,80
25,65
21,65
15,90

10.000
7.000
2.500
10.000
2.500
10.000
42.000

Ir. A.J. de Jong

Lid raad van bestuur

29,49
29,04
28,80
25,65
21,65
20,90
15,90

1.000
1.000
11.500
1.000
7.000
3.000
1.000
25.500

D. Wessels

Lid raad van bestuur

29,49
29,04
28,80
25,65
21,65
17,45
15,90

10.000
7.000
2.500
10.000
2.500
10.000
10.000
52.000
131.500

Totaal leden raad van commissarissen en raad van bestuur.
Het optiebezit per 31 maart 2003 van de overige functionarissen is gegeven in onderstaande tabel.
Overige functionarissen

29,49
29,04
28,80
25,65
21,65
20,90
20.55
18,19
17,45
15,90

76.700
55.200
140.250
82.200
138.750
101.250
15.000
50.750
23.100
22.600
705.800

Totaal overige functionarissen.

Deaan deheer A. P. H. van Baardewijk toegekende optierechten vloeien voort uil zijn voormalig lidmaatschap vanderaad van bestuur.
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Deelnemingen grootaandeelhouders
Gebaseerd op de laatst beschikbare meldingen in het kader van de Wet melding zeggenschap in ter
beurze genoteerde vennootschappen 1996, hebben de volgende (rechts)personen een belang van meer dan
5% in het aandelenkapitaal van VolkerWessels:
Kapitaalbelang
in%

Aandeelhouder
Fortis N.V
Internationale Nederlanden Groep N.V
D. Wessels / Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V.*....
Fidelity Low-Priced Stock Fund

10,14
5,19
5,06

Belang van SAK VolkerWessels per 31 december 2002**

91,72

Eigen aandelen
VolkerWessels (aandelen in depot)

5,16

Datum melding

6 februari 1995
29 maart 2001
15 september 1997
26 november 2001

3,12

Opgrond vande WMZ heeft deheer D. Wessels/Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V.op 15september 1997een belang van5.l9'/«
in VolkerWessels gemeld. Per datum Biedingsbericht houdt D. Wessels/Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V. 8.5% in
VolkerWessels. Ten aanzien van hel door Archand Sarigehouden belang beslaat geen WMZ meldingsplicht voor de heer D. Wessels.
91.72% vc»; de Aandelen VolkerWesselszijn gecertificeerd. Hel restant (8.28%) bestaat uitgewoneaandelen VolkerWesselsop naam.
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Financiële informatie
VolkerWessels heeft op 13 maart 2003 een persbericht uitgegeven met betrekking tot de jaarcijfers
2002 waarin tevens recente ontwikkelingen, te voeren strategie en (financiële) vooruitzichten werden
weergegeven (zie 'Persberichten').
Geconsolideerde balans
Voor winstbestemming
31/12/02

31/12/0

*

31/12/00*

Bedragen in 1.000 EUR
Vaste activa
Immateriële vaste activa

Vlottende activa
Terreinen
Voorraden
Onderhanden werken
Vorderingen
Liquide middelen

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(V)
(8)

27.101
350.239
115.689

10.012
321.419
101.177

273241
105249

493.029

432.608

378.490

206.318
77.729
174.271
873.820
243.408

173.315
64.952
122.724
816.210
208.511

185.499
53.030
138.051
696.411
148.222

1.575.546

1.385.712

1.221.213

133.230
961.131

169.366
858.913

162.883
758.053

1.094.361

1.028.279

920.936

Kortlopende schulden
Overige schulden

(9)
(10)

Saldo vlottende activa en kortlopende
schulden

Langlopende schulden
Achtergestelde converteerbare
leningen
Achtergestelde overige leningen
Onderhandse leningen

(11)
(12)
(13)

Voorzieningen
Aandeel van derden
Eigen vermogen

(14)
(15)
(16)

481.185

357.433

300.277

974.214

790.041

678.767

3.595
2.437
42.196

2.573
1.466
66.494

9.355
3.408
37.702

70.533

48.228

50.465

228.003
19.270
656.408

144.579
6.367
590.867

115.739
3.402
509.161

974.214

790.041

678.767

2000 cijfers zijn aangepast ten opzichte vandecijfers indejaarrekening2000 in verbandmei stelselwijziging van 'Completed Contracl'
methode naar 'Percentage of Completion' methode.
2001 en 2000 cijfers zijn aangepast ten opzichte van de cijfers in dejaarrekening 2001 en 2000 in verband met presentatiewijzigingen.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2001

2002

2000

Bedragen in 1.000 EUR
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Overige bedrijfskosten

(18)

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
(EBITDA)
Afschrijvingen materiële vaste aciiva..

(914.090)

(867.888)

(1.369.340)
(684.746)
(139.673)

(1.133.675)
(628.691)
(217.005)

(970.598)
(555.050)
(232.595)

(19)

(20)

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
goodwill (EBITA)
Afschrijvingen goodwill
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen
goodwill (EBIT)
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen ..
Buitengewone resultaten na
belastingen

2.809.344

(893.130)

(3.086.889)
Resultaat deelnemingen voor
belastingen

3.102.607

3.312.619

(17)

(21)

(22)

(2.893.461)

8.238

10.417

5.411

233.968
(56.409)

219.563
(54.068)

188.624
(51.651)

177.559
(2.367)

165.495
(2.202)

136.973

175.192
2.586

163.293
4.011

136.973
5.900

177.778
(60.319)

167.304
(56.762)

142.873
(44.889)

117.459

110.542

97.984

(660)

(23)

(2.626.131)

262

Resultaat na belastingen
Aandeel van derden

116.799
(2.953)

110.542
(1.736)

98.246
(599)

Winst na belastingen

113.846

108.806

97.647

2002

2001

2000*

Kerncijfers per Aandeel VolkerWessels

Bedragen in EUR
Aantal Aandelen Volker Wessels
(x 1.000)
Winst per aandeel
Winsl per aandeel na volledige
conversie obligatieleningen
Gemiddeld aantal Aandelen
VolkerWessels (x 1.000)
Winsl per aandeel op basis van
gewogen gemiddelde
Winst per aandeel op basis van
gewogen gemiddelde na volledige
conversie obligatieleningen
*

33.374
3,41

33.138
3.28

32.898
2.97

3,40

3,24

2,92

33.560

33.576

3,39

3,30

3,00

3,39

3,25

2,95

2000 cijfers zijn aangepast tenopzichie vandecijfers indejaarrekening 2000in verbandmetstelselwijziging van'Completed Contract'
methode naar 'Perceniage of Completion' methode.
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32.567

Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

Geplaatst
kapitaal

Agio
reserve

Reserve
koers verschillen

Stand 1januari
Toevoeging aan de reserve
Dividend 2001/2000/1999
Conversie van obligaties
Uitgeoefende stockopties
Ingekochte eigen aandelen in depot.
Mutalie eigen aandelen in depot
ResulUial 2002/2001/2000
Koersverschillen
Omwisseling aandelen
hurekken van aandelen
Goodwill
Aanvulling koersverschillen

86.131

69.720

7.755

Stand per 31 deceniber

86.131

Overige
reserves

Niet
verdeelde
winsten

2002
Totaal
eigen
vermogen

2001"
Totaal
eigen
vermogen

2000"
Totaal
eigen
vermogen

509.161

456.517

Bedragen in 1.000 EUR

—
—
964
861

—

—
—
3.518
6.580

—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

(1.825)

—
—
—
—
—
—
—

318.455
65.726
(459)

108.806
(65.726)
(43.080)

—
—

—
—
—
—

(8.177)
1.439

(8.126)

—
—

—

—

371

79.818

0

(371)
376.613

590.867

—

—

—

(39.627)
1.183
2.492

(12.658)
1.767
340

—

(43.539)
4.482
7.441
(8.177)
(386)
113.846
(8.126)

—
—

—
—

113.846

113.846

656.408

—
8.055
108.806
797

—
—
—
590.867

2000 cijfers zijn aangepast ten opzichte van de cijfers in dejaarrekening 2000 in verband mei stelselwijziging van 'Completed Contracl'
methode naar 'Perceniage of Completion' methode.
2001 en 2000 cijfers zijn aangepast len opzichte van de cijfers in dejaarrekening 2001 en 2000 in verband met presenlaliewijzigingen.
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—
753
97.647
1.502
2
(19.156)
(17.553)

—
509.161

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2002

2001

2000

108.806
56.270
(4.917)

97.647
51.651

(51.903)

27.649

(26.702)

31.615
60.080
31.079

(94.291)
64.875
23.849

(60.682)
21.928
7.142

Bedragen in 1.000 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst na belastingen
Afschrijvingen
Resultaten niet geconsolideerde
deelnemingen na aftrek dividend
Mutaties in terreinen / voorraden /
onderhanden werken
Mutaties in vorderingen
Mutaties in overige schulden
Mutaties in voorzieningen
Kasstroom uit operationele activiteiten .

113.846
58.776

523

340

244.016

182.241

(87.267)
9.079

(98.922)
13.092

(77.386)
10.134

(22.009)

(26.106)

(3.941)

(33.358)

17.643

(32.740)

4.691

(7.309)

(5.154)

(128.864)

(101.602)

(109.087)

18.830
(1.793)
(10.114)
7.441
(43.539)
(8.563)

28.249
(1.203)
(28.183)
2.492
(39.627)
8.055

22.581
(995)
(7.348)
(12.658)
(18.403)

(6.381)

3.384

2.279

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(44.119)

(26.833)

(14.204)

Verloop liquiditeitspositie
Liquiditeitspositie per Ijanuari
Kasstroom uit operationele activiteiten .
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ...
Kasstroom uit financieringsactiviteiten .

39.145
244.016
(128.864)
(44.119)

(14.661)
182.241
(101.602)
(26.833)

17.306
91.324
(109.087)
(14.204)

110.178

39.145

(14.661)

243.408
(133.230)

208.511
(169.366)

148.222
(162.883)

110.178

39.145

(14.661)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa..
Desinvesteringen van materiële vaste
activa
Verwerving/verkoop
groepsmaatschappijen
Des-/investeringen in nietgeconsolideerde deelnemingen
Toename overige vorderingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ..
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen leningen op lange termijn..
Aflossingen achtergestelde leningen
Aflossingen leningen op lange termijn ..
Uitgifte aandelen
Betaald dividend
Mutatie Aandelen VolkerWessels in
depot
Overige mutaties

Liquiditeitspositie per 31 december
Samenstelling liquiditeitspositie per 31
december
Liquide middelen
Bankkredieten

2000cijfers zijn aangepast ten opzichte vandecijfers indejaarrekening 2000 in verbandmet stelselwijziging van 'Completed Contract'
methode naar 'Perceniage of Completion' methode.
2001 en 2000 cijfers zijn aangepast ten opzichie van de cijfers indejaarrekening 2001 en 2000 in verbandmet presenlaliewijzigingen.
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91.324

340

Grondslagen van de jaarrekening voor 2002
Presentatiewijzigingen
VolkerWessels streeft ernaar de financiële berichtgeving van de onderneming transparanter te maken
en een beter inzicht te geven in de winstontwikkeling en vermogenspositie. Voor dit doel is een aantal
wijzigingen in de verslaggeving en presentatie doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn hieronder toegelicht.
Balans voor winstbestemming
In overeenstemming met ontwikkelingen op het gebied van de verslaggeving, zowel in Nederland als
internationaal, wordt het voorgestelde dividend aan aandeelhouders niet meer in de balans als kortlopende
schuld verwerkt, maar als onderdeel van het eigen vermogen verantwoord. De vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig aangepast. Het éénmalige effect van deze presentatiewijziging op het eigen vermogen en
kortlopende schulden ultimo 2001 bedraagt EUR 43 miljoen.
Overzicht van wijzigingen in het eigen vennogen
Vooruitlopend op de toekomstige wetswijzigingen in verband met uitvoering International
Accounting Standards (IAS), is in de jaarrekening 2002 naast de geconsolideerde balans, winst- en
verliesrekening en kasstroomoverzicht, een overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen toegevoegd.
Presentatie winst- en verliesrekening
De indeling is aangepast om de begrippen EBITDA, EBITA en EBIT weer te geven. Het resultaat
deelnemingen voor belastingen is hierbij als onderdeel van EBIT gepresenteerd. Deze indeling - waarmee
wordt afgeweken van de wettelijke bepalingen volgens het Besluit Modellen Jaarrekening - bevordert het
inzicht in het resultaat en sluit aan op het gebruik in de bedrijfstak.
Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen VolkerWessels en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft alle
maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de
consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden
uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang meer dan 50% bedraagt.
Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in aannemingscombinaties voorzover
tenminste eenzelfde invloed op het beleid kan worden uitgeoefend als door elk der overige participanten.
Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Indien aannemingscombinaties uitgeoefend worden in
de vorm van een vennootschap onder firma wordt slechts rekening gehouden met hoofdelijke
aansprakelijkheid, indien en voorzover daartoe aanleiding bestaat op grond van de financiële positie van
de combinatie en/of van één of meer van de partners daarin.
Omrekening van vreemde valuta
Activa en passiva van groepsmaatschappijen in niet-eurolanden worden omgerekend tegen de per
balansdatum geldende koersen. De posten van de winst- en verliesrekeningen van deze ondernemingen
worden omgerekend tegen de gemiddelde koers in het verslagjaar. De koersverschillen die voortvloeien uit
de omrekening van het aan deze ondernemingen ter beschikking gesteld vermogen, worden rechtstreeks in
het eigen vermogen verwerkt. Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op
balansdatum geldende koersen of tegen de oorspronkelijke termijnkoers, indien voor valutaposities
dekkingstransacties zijn afgesloten. De hierbij ontstane koersverschillen worden verantwoord in de winsten verliesrekening.
Omrekeningskoersen per 31 december

EUR 2002
EUR 2001

USD

GBP

CAD

1,08
0,88

0,65
0,61

1,64
1,40

Grondslagen voor waardering
Immateriële vaste activa
Goodwill, die op het moment van verwerving van een onderneming wordt bepaald als het verschil
tussen verkrijgingsprijs en de netto vermogenswaarde volgens de bij de vennootschap gebruikelijke
grondslagen, wordt met ingang van 2001 geactiveerd en lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn wordt
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bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De verwerking van vóór 2001 betaalde goodwill
is niet aangepast.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Materiële vaste activa in bestelling worden opgenomen voor de overeengekomen koopsommen. De nog
bestaande verplichtingen uit hoofde van materiële vaste activa in bestelling worden gerubriceerd onder
overige schulden. De niet aan het productieproces dienstbare vaste activa worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend volgens
een vast percentage van de verkrijgingsprijs op basis van de geschatte economische levensduren.
Afschrijving vindt plaats tot op residuwaarde.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin tenminste invloed van betekenis op het beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de netto vermogenswaarde volgens de bij de vennootschap gebruikelijke grondslagen. De
overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere vermogenswaarde.
Vorderingen op deelnemingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte waardeverminderingen. De overige langlopende vorderingen worden gewaardeerd op nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Terreinen
Terreinen in eigendom en terreinen waarvoor onvoorwaardelijke verplichtingen zijn aangegaan
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, vermeerderd met de kosten van infrastructurele ontwikkeling en
overige uit het bezit van deze terreinen voortvloeiende kosten, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor ontwikkelingsrisico's. Activering van rente vindt niet plaats.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op kostprijs of marktwaarde per 31 december, indien deze lager
is. De kostprijs is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de First-In First-Out
methode. Voor minder courante voorraden en andere risico's worden voorzieningen getroffen.
Onderhanden werken
Onderhanden werken worden gewaardeerd op integrale kostprijs, waarin begrepen de directe kosten,
toegerekende indirecte kosten, rentebaten en rentelasten en de naar rato van de voortgang van het project
verantwoorde projectwinst. Voortgang van het project wordt voor waarderingsdoeleinden bepaald op basis
van de voortgang van de productie. Verwachte verliezen worden zodra deze blijken geheel genomen. Bij
vastgoedontwikkeling voor eigen rekening wordt winst toegerekend op basis van de voortgang van de
productie en de gerealiseerde verkopen. Gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op het
onderhanden werk.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens
vermoedelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Lang- en kortlopende schulden
Alle schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.
Voorzieningen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen vloeit voort uit verschillen tussen de
bedrijfseconomische en fiscale waardering van bepaalde activa en passiva voorzover deze verschillen in
de toekomst in de belastingheffing zullen worden betrokken. De voorziening is berekend tegen de geldende
belastingtarieven. De voorziening voor pensioenen betreft gedane pensioen- en VUT-toezeggingen die niet
zijn ondergebracht bij een pensioenfonds danwei een verzekeringsmaatschappij. De voorziening wordt
actuarieel bepaald en tegen contante waarde opgenomen. De overige voorzieningen worden tegen nominale
bedragen opgenomen.
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Aandeel van derden
Het aandeel van derden in groepsmaatschappijen wordt gewaardeerd op netto vermogenswaarde
volgens de bij de vennootschap gebruikelijke grondslagen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Netto-omzet
De omzet omvat de opbrengsten van de in het verslagjaar opgeleverde werken, alsmede de
opbrengsten van in het verslagjaar geleverde goederen en diensten. De omzet is exclusief omzetbelasting en
exclusief binnen het concern uitgevoerde transacties.
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten vormen het saldo van de productie van enig jaar tegen opbrengstwaarde,
inclusief aan werken in uitvoering toegerekende winsten en/of getroffen verliesvoorzieningen. De omzet is
exclusief omzetbelasting en exclusief binnen het concern uitgevoerde transacties.
Winstneming
Winsten op werken worden naar rato van de voortgang van de projecten verantwoord. Bij complexe
projecten wordt niet eerder winst verantwoord dan nadat op grond van de voortgang van het project een
verantwoorde inschatting mogelijk is.
Bedrijfslasten
Bedrijfslasten omvatten tot de verantwoorde bedrijfsopbrengsten behorende directe en toegerekende
indirecte kosten.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat deelnemingen wordt opgenomen het groepsaandeel in de resultaten vóór belastingen van
niet geconsolideerde deelnemingen. De belastingdruk op dit resultaat wordt onder de post belastingen
verantwoord.
Financiële haten en lasten
Als rentebaten respectievelijk rentelasten worden opgenomen de op het verslagjaar betrekking
hebbende rente van respectievelijk aan derden.
Belastingen
De belastingdruk wordt berekend over de in het boekjaar behaalde resultaten. Met in de toekomst
verschuldigde belastingen wordt rekening gehouden. Toekomstige verrekenbare potentiële fiscale verliezen
zijn in de jaarrekening niet gewaardeerd.
Buitengewone resultaten
Als buitengewone baten en lasten worden de resultaten opgenomen die niet voortvloeien uit de
gewone bedrijfsuitoefening.
Aandeel van derden
Hieronder wordt opgenomen het aandeel van derden in de resultaten van de groepsmaatschappijen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De liquiditeitspositie in het
kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. Koersverschillen
worden direct verwerkt onder de betreffende posten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappijen respectievelijk verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappijen wordt
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De in de verworven respectievelijk verkochte
groepsmaatschappijen aanwezige liquiditeiten worden op de aankoopprijs respectievelijk verkoopprijs in
mindering gebracht. De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de
onder overige schulden voorkomende verplichtingen uit hoofde van vaste activa in bestelling. Transacties
waarbij geen ruil van liquiditeiten plaatsvindt, worden zoveel als mogelijk niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
Notatie bedragen
Alle bedragen opgenomen in deze toelichting zijn in duizenden euro's, tenzij anders vermeld.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
(1)

Immateriële vaste activa

Goodwill

2002

2001

Stand 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

12.214
(2.202)

—
—

Boekwaarde

10.012

—

Mutaties
Betaalde goodwill met afschrijvingstermijn
Betaalde goodwill met afschrijvingstermijn
Betaalde goodwill met afschrijvingstermijn
Betaalde goodwill met afschrijvingstermijn
Afschrijvingen
Koersverschillen

van lOjaar
tussen 5-10 jaar
tussen 1-5 jaar
van 1 jaar

18.903
—
—
645
(2.367)
(92)

11.536
—
—
678
(2.202)
—

Totaal mutaties

17.089

10.012

Stand 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

30.400
(3.299)

11.536
(1-524)

Boekwaarde

27.101

10.012

De afschrijvingstermijn wordt bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De in 2002
betaalde goodwill heeft betrekking op:
John Crowley Ltd, Engeland (belang 100%)
VolkerWessels Netwerk Bouw, Nederland (belang 55%)
Uitbreiding belangen in bestaande deelnemingen
Overige

12.280
0
3.218
4.050

Totaal
(2)

Materiële vaste activa

Stand 1januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen ....
Boekwaarde

19.548

Materiële
Niet aan
Bedrijfsvaste activa
productie
gebouwen
in
proces
en Materieel en bestelling/in
dienstbare
terreinen installaties
aanbouw vaste activa

2002
2001
Totaal
Totaal
materiële
materiële
vasteactiva vaste activa

193.250
(63.912)

478.587
(319.321)

8.936
—

24.650
(771)

705.423
(384.004)

612.243
(339.002)

129.338

159.266

8.936

23.879

321.419

273.241

136
(21)
843
(2.018)
—
1.659
(996)
(8)

16.141
(2.122)
82.175
(7.763)
—
1.659
(56.409)
(4.861)

24.565
(73)
88.733
(13.019)
—
1.548
(54.068)
492

28.820

48.178

Mutaties
In consolidatie betrokken
Uit consolidatie
Investeringen
Desinvesteringen
In gebruik genomen
Uit onderhanden werken
Afschrijvingen
Koersverschillen

6.042
(608)
15.294
(481)
2.867
—
(7.178)
(2.311)

9.879
(1.493)
50.804
(5.173)
6.218
—
(48.235)
(2.542)

Totaal mutaties

13.625

9.458
41

84
—
15.234
(91)
(9.085)
—
—
—
6.142

(405)

Materiële
Niet aan
Bedrijfsvaste activa
productie
2002
2001
gebouwen
in
proces
Totaal
Totaal
en Materieel en bestelling/in
dienstbare
materiële
materiële
terreinen installaties
aanbouw vaste activa vaste activa vaste activa
Stand 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

210.086
(67.123)

508.932
(340.208)

15.078

28.754
(5.280)

762.850
(412.611)

705.423
(384.004)

Boekwaarde

142.963

168.724

15.078

23.474

350.239

321.419

De toegepaste afschrijvingspercentages, gebaseerd op de geschatte economische levensduren, zijn:
Bedrijfsgebouwen
Materieel en installaties
Niet aan productieproces dienstbare vaste activa

2-10
5-50
1 -3

Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. In de niet aan het productieproces dienstbare vaste
activa zijn begrepen een aantal appartementsgebouwen en een complex centrale voorzieningen ten behoeve
van een recreatieproject.
De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is bepaald op basis van taxaties en bedraagt
per 31 december 2002 circa EUR 217 miljoen en van machines en installaties, bepaald met behulp van
prijscouranten e.d. circa EUR 206 miljoen. De actuele waarde ultimo 2002 van niet aan productieproces
dienstbare vaste activa bedraagt EUR 29 miljoen.
(3)

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Vorderingen op niet-geconsolideerde
deelnemingen
Overige vorderingen

2002

2001

49.695

46.711

55.538
10.456

39.319
15.147

115.689

101.177

-

2002

Deelnemingen

2001
49.088
5.496
(1.101)
(11.619)

46.711
30.026
(7.391)
(5.040)

Stand 1 januari
Verworven
Verkocht
In consolidatie betrokken
Aandeel in resultaat:
Bruto resultaat
Af: belastingen

10.417
(3.121)

8.238
(2.062)

7.296
(2.379)
(151)
81

6.176
(6.699)
(13.632)
(456)

Ontvangen dividenden
Goodwill
Koersverschillen

49.695
Vorderingen op niel geconsolideerde deelnemingen
De vorderingen zijn in het algemeen langdurig dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening.
Overige vorderingen
Dit betreft onder meer de schuldenregeling ter zake van Nigeriaanse handelsvorderingen die zijn
afgewikkeld door middel van in US dollars luidende rentedragende schuldbekentenissen uitgegeven door de
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46.711

Centrale Bank van Nigeria. Betaling van rente en aflossing geschiedt in kwartaaltermijnen van 2% van de
hoofdsom tot en met het vierde kwartaal 2009 (dat is US$ 5,9 miljoen perjaar). Ook is hierin begrepen ons
aandeel in de schuldenregeling ter zake van kredietverzekerde vorderingen. De voornoemde tegen nominale
waarde opgenomen vorderingen zijn geheel voorzien. De marktwaarde kan in verband met de gewijzigde
dollarkoers worden gesteld op circa EUR 23 miljoen (2001: EUR 30 miljoen).
(4)

Terreinen

Binnenland
Buitenland

2002

2001

148.613
57.705

118.536
54.779

206.318

173.315

Deze post betreft voornamelijk terreinen die zijn verworven om in de nabije toekomst te ontwikkelen
als bouwlocatie en voor het overige ten behoeve van de winning van zand voor infrastructurele projecten.
Naar verwachting zal hiervan circa 75%binnen 3 jaar tot ontwikkeling komen. Met risico's uit hoofde van
marktontwikkelingen is bij de waardering rekening gehouden. De terreinen opgenomen onder buitenland
betreffen voornamelijk aangekochte gronden in Duitsland, Canada en Amerika.
(5)

Voorraden
2002

Grondstoffen en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen
Niet verkochte projecten

(6)

44.676
13.575
19.478

2001
29.839
14.610
20.503

77.729

64.952

2002

2001

2.722.936
(2.548.665)

2.456.157
(2.333.433)

174.271

122.724

2.138.744
(2.186.471)

1.872.944
(1.921.728)

Onderhanden werken

Integrale kostprijs inclusief naar rato van voortgang gerealiseerd resultaat,
verminderd met getroffen voorzieningen
Gedeclareerde termijnen

De verdeling naar opdracht derden en eigen ontwikkeling is als volgt:
Opdracht derden
Integrale kostprijs inclusief naar rato van voortgang gerealiseerd resultaat,
verminderd met getroffen voorzieningen
Gedeclareerde termijnen

(47.727)

(48.784)

Eigen ontwikkeling
Integrale kostprijs inclusief naar rato van voortgang gerealiseerd resultaat,
verminderd met getroffen voorzieningen
Gedeclareerde termijnen
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584.192
(362.194)

583.213
(411.705)

221.998

171.508

Onder onderhanden werken in eigen ontwikkeling is EUR 35 miljoen begrepen voor in uitvoering
zijnde, nog niet verkochte, projecten (2001: EUR 45 miljoen).
(7)

Vorderingen
2002

Handelsdebiteuren
Vorderingen van aannemingscombinaties.
Overige vorderingen
Latente belastingvordering
Overlopende activa

(8)

542.497
195.188
100.163

2001

35.972

491.482
170.178
127.125
4.000
23.425

873.820

816.210

—

Liquide middelen

Deposito's
Kas-en banksaldi

2002

2001

40.693
202.715

2.850
205.661

243.408

208.511

De deposito's hebben een resterende looptijd van maximaal één maand en zijn te allen tijde opeisbaar.
Onder de liquide middelen zijn begrepen liquiditeiten van aannemingscombinaties ten bedrage van
EUR 111 miljoen (2001: EUR 102 miljoen). Hierover heeft de vennootschap niet de volledige
beschikkingsmacht. Het bedrag aan liquide middelen van buitenlandse concernondernemingen,
waarvoor transferbeperkingen gelden, is van ondergeschikte betekenis.
(9)

Bankkredieten

Bankiers

2002

2001

133.230

169.366

2002

2001

(10) Overige schulden

Verplichte aflossingen op leningen
Ontvangen voorschotten inzake werken
Handelscrediteuren
Overige crediteuren en te betalen kosten
Schulden van aannemingscombinaties
Schulden aan niet geconsolideerde deelnemingen
Belastingen en premies sociale lasten
Verplichtingen uit hoofde van materiële vaste activa in bestelling
Onvoorwaardelijke verplichtingen terreinen
Overlopende passiva

7.982
18.522
304.724
221.119
212.678
3.485
42.188
10.248
16.875
123.310

12.155
10.947
292.069
255.442
156.495
3.040
47.346
5.928
28.546
46.945

961.131

858.913

2002

2001

(11) Achtergestelde converteerbare leningen

Converteerbare 5,75% obligatielening 2000

2.573
44

3.595

De converteerbare 5,25%obligatielening 1994,isop 20mei 2002 afgewikkeld. Ultimo 2001 resteerden
9.436 obligaties. In 2002 zijn 9.283 obligaties geconverteerd in aandelen (371.320 stuks), de resterende
obligaties zijn afgelost. De converteerbare 5,75% obligatielening 2000, oorspronkelijk groot nominaal
EUR 4.326.720, is verdeeld in obligaties van nominaal EUR 480 elk. Conversie in certificaten van gewone
aandelen in het kapitaal van de vennootschap is te allen tijde mogelijk. De conversieprijs bedraagt
EUR 19,20 per aandeel van nominaal EUR 2,50. De lening heeft een looptijd tot uiterlijk 1 juli 2007. Deze
lening is achtergesteld ten opzichte van alle schulden van de vennootschap. De marktwaarde komt
ongeveer overeen met de boekwaarde.
(12) Achtergestelde overige leningen
2002

2001

8% lening van De Nationale Investeringsbank N.V. en
ABN AMRO Bank N.V. 1996

1.466

2.437

Af te lossen na één, doch binnen 5jaar

1.466

2.437

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen zijn opgenomen onder kortlopende schulden.
Van de 8%lening van De Nationale Investeringsbank N.V.en ABN AMRO Bank N.V. 1996, oorspronkelijk
groot EUR 6.806.703, is EUR 4.084.022 verstrekt door De Nationale Investeringsbank N.V. en
EUR 2.722.681 door ABN AMRO Bank N.V. De looptijd van de lening is 9 jaar. Vanaf 31 december
1998vinden halfjaarlijkse reguliere aflossingen plaats. De lening isachtergesteld opde schulden van degroep.
De marktwaarde van deze lening is circa 15%hoger dan de boekwaarde.
(13) Onderhandse leningen

Afte lossen na één, doch binnen vijfjaar.
Af te lossen na vijfjaar

2002

2001

52.537
13.957

30.663
11.533

66.494

42.196

De toename van de onderhandse leningen is het gevolg van het meeconsolideren van VolkerWessels
Netwerk Bouw die een achtergestelde lening van KPN ad EUR 16miljoen heeft. Deze lening moet worden
afgelost op 1 januari 2005. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen zijn opgenomen onder
kortlopende schulden. Het gewogen gemiddelde van de rentevoeten bedraagt 4,6% (2001: 5,6%). De
marktwaarde van de leningen komt ongeveer overeen met de boekwaarde.
(14) Voorzieningen

Verloop
Stand 1 januari
Koersverschillen
Dotatie
Oprenting
Besteding
Vrijval
Stand 31 december .

Latente
belasting
verplichtingen
65.238
(305)
4.582
—
(946)
—
68.569

Pensioenen

Garantie
verplichtingen

Overige
voorzieningen

2002
Totaal
voorzieningen

2001
Totaal
voorzieningen

14.975

23.669

40.697

144.579

115.739

(46)
54.686
2.313
(1.466)
(159)

—
15.746
—
(3.894)
(1.632)

(178)
24.862
—
(6.436)
(3.703)

(529)
99.876 .
2.313
(12.742)
(5.494)

31
57.344
—
(23.234)
(5.301)

70.303

33.889

55.242

228.003

144.579

De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op toekomstige
belastingverplichtingen die voortvloeien uit verschillen tussen de fiscale en bedrijfseconomische
45

waardering voor bepaalde activa en passiva. De verschuldigde belastingen van de werkmaatschappijen, die
deel uitmaken van de fiscale eenheid van VolkerWessels, worden bepaald op het fiscale resultaat van de
werkmaatschappij, als ware de werkmaatschappij een zelfstandige belastingplichtige. Als gevolg van deze
wijze van behandeling is de latentie in de vennootschappelijke balans van ondergeschikte betekenis.
De voorziening voor pensioenen betreft onder meer een aantal pensioentoezeggingen, die niet zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Volker Wessels Stevin. De voorziening is gesteld
op de contante waarde tegen een rekenrente van 4%. Tevens is hieronder opgenomen een backserviceverplichting uit hoofde van verzekerde pensioenen. Deze backservice-verplichting is gebaseerd op de
contante waarde van de toekomstige inhaalpremies, berekend op basis van de evenredig-deelmethode en
een gehanteerde rekenrente van 5%. Daarnaast is hierin begrepen een nominale voorziening voor
toekomstige kosten uit hoofde van backservice-verplichtingen pré-pensioen en affinanciering bouw/metaalVUT van de Railinfra sector. De pensioenrechten opgebouwd binnen de Stichting Pensioenfonds
Koninklijke Volker Wessels Stevin zijn volledig afgefinancierd. Voor in de toekomst verschuldigde en uit
backservice-verplichtingen voortvloeiende toeslagen, begrepen in de premies voor het
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, is in de jaarrekening geen voorziening opgenomen.
De toename van de voorziening pensioenen is het gevolg van het meeconsolideren van VolkerWessels
Netwerk Bouw B.V. Bij de overname isde toezegging van KPN aan de medewerkers met betrekking tot de
overgangsmaatregelen voor VUT- en prepensioen, die gedaan was bij wijziging van de KPN
pensioenregeling, overgenomen door VolkerWessels Netwerk Bouw B.V. De voorziening bedraagt
EUR 55miljoen en betreft alleen de toegezegde overgangsmaatregel. De pensioenen zelf zijn ondergebracht
bij Stichting Pensioenfonds KPN en Stichting Ondernemingspensioenfonds KPN. VolkerWessels Netwerk
Bouw B.V. blijft tot 1 januari 2004 bij deze fondsen aangesloten.
De voorziening voor garantieverplichtingen dient ter dekking van mogelijke verplichtingen inzake
opgeleverde werken binnen de garantieperioden. De toevoeging aan de voorziening is gebaseerd op een uit
ervaring verkregen percentage van de omzet. In het verslagjaar isvoor circa EUR 4 miljoen (2001: EUR 2,2
miljoen) aangewend uit hoofde van garantieverplichtingen.
De overige voorzieningen betreffen:
Milieu
Groot onderhoud materiële vaste activa
Organisatie-aanpassingen
Assurantie eigen risico
Overige risico's

:

2002

2001

12.761
10.530
17.071
3.052
11.828

13.095
8.489
7.584
4.082
7.447

55.242

40.697

De voorziening voor milieu-eisen dient voor mogelijke uitgaven voor milieutechnische aanpassingen.
Uit hoofde van onder meer sanering van gronden en terreinen is in 2002 nihil (2001: EUR 0,1 miljoen)
besteed.
De voorziening voor groot onderhoud materiële vaste activa isgevormd voor periodieke reparaties en
onderhoud van het materieel en de gebouwen teneinde een gelijkmatige verdeling van kosten over dejaren
te bewerkstelligen. Bij de vorming van de voorziening is rekening gehouden met de bezettingsgraad van het
materieel en een taxatie van te maken kosten.
De voorziening voor organisatie-aanpassingen dient voor uitgaven uit hoofde van noodzakelijk
geachte wijzigingen in de operationele structuur, teneinde op veranderende markteisen te kunnen blijven
inspelen. In 2002 is circa EUR 12 miljoen gedoteerd. In 2002 is circa EUR 2 miljoen aangewend.
De voorziening assurantie eigen risico materieel dient ter dekking van het risico van schade,
voorzover niet ondergebracht bij assuradeuren. Deze voorziening zal systematisch in een tweetal jaren
worden afgebouwd.
De voorziening voor overige risico's zijn van uiteenlopende aard en dienen ondermeer ter dekking van
mogelijke verplichtingen uit hoofde van aanvullende uitkeringen voor WAO en ziektewet.
In het algemeen dienen de voorzieningen als langlopend te worden beschouwd.
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(15) Aandeel van derden
2002
Belang van derden in groepsmaatschappijen

19.270

2001
6.367

In het belang van derden is begrepen een bedrag van EUR 0,4 miljoen (2001: EUR 0,3 miljoen),
zijnde het aandeel van derden in Kondor Wessels Nederland B.V.. In procenten bedraagt dit aandeel
afgerond 0,65% (2001: 0,65%). Dit vertegenwoordigt het percentage aan nog niet ter omwisseling
aangeboden aandelen Kondor Wessels Nederland B.V. ultimo 2002.
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het meeconsolideren van VolkerWessels Netwerk
Bouw B.V. waarin door derden een 45% belang gehouden wordt.
(16) Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal
Reserves
Niet verdeelde winsten

2002

2001

86.131
456.431
113.846

86.131
395.930
108.806

656.408

590.867

Een nadere samenstelling alsmede verloop van het eigen vermogen is opgenomen in de toelichting op
de vennootschappelijke balans.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Garanties
2002
Garanties in verband met uitvoering van werken*
Garanties in verband met ontvangen vooruitbetalingen
Garanties verstrekt aan opdrachtgevers in Noord Amerika
Overige garanties

2001

431.000
15.000
103.000

384.000
6.000
102.000
1.000

0
549.000

493.000

Waarvan ultimo 2002 circa EUR 21 miljoen (2001: EUR 20 miljoen) ten behoeve van verkochte I deels opgeleverde woningen in
Duitsland waarvanformele eigendomsoverschrijving nog moet plaatsvinden.
In afwijking van hetgeen in Europa gebruikelijk is. worden aan opdrachtgevers voor de volledige aannemingssom garanties afgegeven.

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
2002
Lease-overeenkomsten
Huurovereenkomsten
Erfpacht
Voorwaardelijke verplichting tot aankoop van bouwterreinen
Overige
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71.000
67.000
3.000
10.000
22.000

2001
52.000
39.000
11.000
4.000
10.000

De verplichtingen uit hoofde van lease-overeenkomsten betreffen hoofdzakelijk transportmiddelen en
lopen tot het jaar 2005. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten betreffen hoofdzakelijk
onroerend goed en lopen tot het jaar 2009. De verplichtingen voor 'operational lease' en huur in nominale
bedragen zijn als volgt verdeeld over de komende jaren:

Lease-overeenkomsten'
Huurovereenkomsten .".

2003

2004

2005

2006

2007

na 2007

26.000
18.000

20.000
15.000

14.000
10.000

7.000
9.000

3.000
6.000

1.000
9.000

De erfpachtovereenkomsten lopen tot het jaar 2065. Dejaarlijkse erfpachtcanons bedragen EUR 0,3
miljoen. Na 2003 neemt de jaarlijkse verplichting geleidelijk af. In Nederland zijn gedeeltelijk onder
voorbehoud van bestemmingswijzigingen respectievelijk vergunningen, in verband met grondaankopen
verplichtingen aangegaan tot een bedrag van EUR 10 miljoen (2001: EUR 4 miljoen). In Duitsland zijn
geen voorwaardelijke verplichtingen aangegaan (2001: nihil).
De vennootschap heeft zich door middel van bij de handelsregisters gedeponeerde verklaringen
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van een aantal van
haar Nederlandse groeps-maatschappijen. Voorts heeft een aantal werkmaatschappijen zich hoofdelijk
medeaansprakelijk gesteld voor de verplichtingen van de vennootschap tegenover enkele banken.
Indien aannemingscombinaties uitgeoefend worden in de vorm van een vennootschap onder firma
wordt slechts rekening gehouden met hoofdelijke aansprakelijkheid, indien en voorzover daartoe
aanleiding bestaat op grond van de financiële positie van de combinatie en/of van één of meer van de
partners daarin.
Op grond van de bestaande stockoptieregelingen heeft een aantal statutaire directeuren en overige
functionarissen het recht binnen een periode van vijf jaar aandelen te verwerven tegen een vooraf
vastgestelde beurskoers. Van de toegekende opties op aandelen van nominaal EUR 2,50 zijn per
31 december 2002 nog 919.050 opties niet uitgeoefend (2001: 1.010.518).
VolkerWessels voert verweer tegen de boete-aanzeggingen van de NMa met betrekking tot het
weigeren van medewerking aan het onderzoek van de NMa. VolkerWessels heeft zijn zienswijze gegeven op
de door de NMa opgemaakte rapporten met betrekking tot verdenking van marktordeningsafspraken. Het
is nog veel te vroeg om een oordeel te kunnen geven over de uitkomst van deze procedures. Er is in de
jaarrekening van 2002 dan ook geen voorziening opgenomen voor mogelijke toekomstige door de NMa op
te leggen boetes.
Financiële instrumenten
Renterisicoheheer
Derivaten worden voornamelijk gebruikt om de variabele rentetarieven om te zetten in vaste tarieven.
Deze instrumenten worden alleen gebruikt voor het afdekken van risico's. Er bestaan controlemaatregelen
die betrekking hebben op alle financiële instrumenten. Het gebruik van instrumenten met hefboomwerking
is niet toegestaan.
Valutarisicoheheer
Door de onderneming worden valutatermijntransacties en valutaswaps afgesloten met het doel
risico's afte dekken die voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten. Centraal in dit beleid staat het doel
de onderneming te beschermen tegen het risico dat de uiteindelijke kasstroom negatief wordt beïnvloed
door wisselkoersveranderingen. Het totaal van uitstaande transacties per balansdatum heeft in relatie tot de
gehele onderneming een bescheiden omvang.
Concentratie van kredietrisico's
Dit risico behelst het verlies dat zou kunnen ontstaan indien op balansdatum wederpartijen in gebreke
zouden blijven hun contractuele verplichtingen na te komen. Met betrekking tot de normale
debiteurenrisico's wordt ter beheersing van dit risico gebruik gemaakt van informatie van erkende
instellingen die zich op het leveren van krediet-informatie hebben toegelegd. Financiële instrumenten
(derivaten) worden uitsluitend met eersteklas banken afgesloten. De beschikbare liquide middelen worden
bij verschillende banken of in eersteklas papier kortlopend belegd.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
(17) Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen EUR
Netto-omzet
Wijziging in integrale kostprijs onderhanden werken

2001

3.046
267

2.291
812

3.313

3.103

—

Bedrijfsopbrengsten .
De bedrijfsopbn angsten over het jaar 2002 zijn

2002

als volgt naar sector en regio verdeeld:

Nederland

Duitsland

Overig
Europa

Buiten
Europa

Bouw en Vastgoed ...
Infrastructuur
Specialismen

1.120
1.301
382

303
96

170

130

399
(34)

170

130

Af: intercompany

2.803
(155)

3.502
(189)

Bedrijfsopbrengsten .

2.648

365

170

130

3.313

80%

11%

5%

4%

100%

Totaal

In procenten

Totaal
1.423
1.697
382

De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2001 zijn als volgt naar sector en regio verdeeld:
Nederland

Duitsland

Overig
Europa

Buiten
Europa

Bouw en Vastgoed*
Infrastructuur*
Specialismen

1.164
1.054
413

295
98

174

143

2.631
(214)

393
(24)

174

143

Af: intercompany

3.341
(238)

Bedrijfsopbrengsten

2.417

369

174

143

3.103

78%

12%

6%

4%

100%

2002

2001

534.385
43.514
106.847

489.220
35.583
103.888

684.746

628.691

In procenten
*

1.459
1.469
413

Cijfers zijn aangepast in verband met gewijzigde sectorindeling

(18) Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen ...
Pensioenlasten
Overige sociale lasten.
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(19) Resultaat deelnemingen voor belastingen
2002

Winsten van niet geconsolideerde deelnemingen
Verliezen van niet geconsolideerde deelnemingen

10.663
(2.425)

2001

12.288
(1.871)

8.238

10.417

2002

2001

(20) Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Materieel en installaties
Niet aan productieproces dienstbare vaste activa

(7.178)
(48.235)
(996)
(56.409)

(5.661)
(47.475)
(932)
(54.068)

(21) Financiële baten en lasten

Rentebaten vorderingen lang
Rentebaten vorderingen kort
Opbrengst Nigeriaanse schuldbekentenissen.
Rentelasten schulden lang
Rentelasten schulden kort
Valutaverschillen per saldo

2002

2001

1.287
16.540
6.574
(3.328)
(17.687)
(800)

1.407
14.267
6.863
(3.984)
(15.214)

2.586

4.011

672

De post valutaverschillen betreft zowel omrekeningsverschillen als resultaten uit valutadekkings- en
termijntransacties.

(22) Belastingen
2002
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Belastingvoordeel uit liquidatieverliezen en compensabele verliezen
Belastingen resultaat deelnemingen

(58.257)
—
(2.062)
(60.319)

2001
(58.641)
5.000
(3.121)
(56.762)

De belastingdruk op resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening is onder dit hoofd opgenomen.
De vennootschap beschikt nog ultimo 2002 over mogelijke belastingvoordelen in Nederland ten
bedrage van circa EUR 8 miljoen. Dit voordeel is berekend op basis van toekomstige liquidatieverliezen
(waarvoor in de meeste gevallen de medewerking van derden is vereist) en waarderingsverschillen tussen de
fiscale en commerciële jaarrekening samen ten bedrage van circa EUR 22 miljoen. Hiervan is ten minste
EUR 1,5 miljoen binnen 1 jaar verrekenbaar. In Duitsland beschikt de vennootschap over fiscaal
compensabele verliezen als gevolg van vóór 2000 geleden operationele verliezen. Onzekerheid bestaat over
de termijn waarin deze verliezen kunnen worden verrekend. Deze potentiële voordelen zijn niet
gewaardeerd.
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Effectieve belastingdruk (in procenten)

Nederlands vennootschapsbelastingtarief
Permanente verschillen:
Afschrijving goodwill
Scholingsaftrek
Buitenlandse dochtermaatschappijen
Liquidatieverlies en compensabele verliezen
Overig

2002

2001

34,5

35,0

0,5
(0,6)
0,1

0,4
(0,7)
1,8
(3,0)
0,4

(0,6)
(0,6)

(u:

33,9

33,9

(23) Buitengewone resultaten na belastingen
2002

2001

4.994
(7.650)
1.996

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Belastingen buitengewoon resultaat.

(660)
Als buitengewone baten zijn verantwoord de boekwinsten bij de verkoop van groepsmaatschappijen
en deelnemingen.
Als buitengewone lasten zijn verantwoord de kosten samenhangende met de reorganisatie bij de
betreffende groepsmaatschappijen.
Gemiddeld aantal werknemers naar sector

Bouw en Vastgoed
Infrastructuur
Specialismen

2002

2001

4.300
8.900
2.500

4.500
6.800
2.500

15.700

13.800

2002

2001

12.600
3.100

10.900
2.900

15.700

13.800

Gemiddeld aantal werknemers geografisch

Binnenland.
Buitenland .
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ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij zijn van oordeel dat de in dit Biedingsbericht op pagina 34 tot en met 51 opgenomen
geconsolideerde jaarrekening 2002, alsmede de daaraan ter vergelijking toegevoegde gegevens ten aanzien
van het boekjaar 2001 en 2000 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 hebben wij op 12 maart 2003, 13 maart 2002 en 14 maart 2001 een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.
Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de vennootschap, alsmede in de
reikwijdte van onze controle dienen de geconsolideerde jaarrekeningen te worden gelezen in samenhang
met de volledige jaarrekeningen waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte
accountantsverklaringen.
Rotterdam, 22 april 2003
KPMG Accountants N.V.
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ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VOLKERWESSELS
Op 7mei 2003zal de algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels worden gehouden
om 15:00 uur, Nederlandse tijd te Rotterdam, Hilton Rotterdam aan het Weena 10, 3012 CM Rotterdam.
Op deze algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels zal, onder meer, het Bod worden
besproken en toegelicht.
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INFORMATIE OVER VICTOR RIJSSEN
Profiel
Victor Rijssen is statutair gevestigd te Rijssen en heeft haar hoofdkantoor aan de Reggesingel 10,
7461 BA Rijssen. Victor Rijssen is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
De Veluwe en Twente ingeschreven onder nummer 06047088. De statuten van Victor Rijssen zijn
vastgesteld in de notariële akte van oprichting verleden op 12 maart 2003 voor mr. J.G.R.C. Prinsen,
kandidaat-notaris te Enschede.
Aandeelhouders
Victor Rijssen is een vennootschap waarvan alle aandelen zullen worden gehouden door Stichting
Administratiekantoor Victor Rijssen. Deze stichting zal daartegenover certificaten van aandelen uitgeven
die direct of indirect zullen worden gehouden door leden van de Familie Wessels. De mogelijkheid bestaat
om maximaal 20%van het kapitaal in Victor Rijssen te vervreemden gedurende de lock-up periode zonder
dat toestemming van de raad van commissarissen van VolkerWessels vereist is (zie ook 'Toelichting op het
Bod - Lock-up regeling')
Directie
De directie van Victor Rijssen zal tot en met de Betaaldag bestaan uit Reggeborgh B.V. Daarna zal de
directie van Victor Rijssen bestaan uit de heren D. Wessels en H.J. Hazewinkel. Zie ook 'Toelichting op het
Bod'.
Doelomschrijving
Het doel van Victor Rijssen ishet 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. Daarnaast heeft zij als doelstelling het beleggen van vermogen en
het beheren en exploiteren van intellectuele eigendom en andere goederen.
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 200.000 aandelen, elk met een nominale waarde
van EUR 1. Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 100.000 per de datum van dit Biedingsbericht.
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CONCEPT STATUTENWIJZIGING
Hieronder isde integrale tekst weergegeven van de voorgestelde statutenwijziging zoals deze op 7 mei 2003 tijdens de algemene
vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd.
Naam en zetel
Artikel 1.
1.1.

De naam van de vennootschap luidt:
[Koninklijke]1 Volker Wessels Stevin N.V.
Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

1.2.

Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

1.3.

In het buitenland kan de vennootschap tevens optreden onder vertalingen van deze naam, mits gevolgd door de letters N.V.

1.4.

Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158-2:164 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de structuurwetgeving,
van toepassing.

Doel
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
a.

het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken, in het bijzonder op het gebied van utiliteits- en woningbouw, beton- en
waterbouw, wegenbouw, mijn- en zeemijnbouw, daaronder begrepen de exploitatie en winning van delfstoffen, baggeren,
pijpleidingen, landaanwinning en milieubeheer;

b.

het deelnemen in, het voeren van beheer over, het zich op andere wijze interesseren bij en het financieren van andere
ondernemingen, van welke aard ook;

c.

het opnemen en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van anderen en het
instaan voor schulden van derden,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in en buiten Nederland, alleen of in
samenwerking met derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Duur
Artikel 3.
De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.
Kapitaal en aandelen
Artikel 4.
4.1.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000,-).
Het is verdeeld in éénhonderd negentien miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig
(119.999.998) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twee euro vijftig cent (EUR 2,50) en twee (2)
prioriteitsaandelen, elk met een nominale waarde van twee euro vijftig cent (EUR 2,50).

4.2.

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de gewone aandelen en de
prioriteitsaandelen respectievelijk de houders van gewone aandelen en de houders van prioriteitsaandelen begrepen, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Uitgifte van aandelen
Artikel 5.
5.1.

De algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de algemene vergadering, dan wel de raad van bestuur,
indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit, voor wat de raad van bestuur betreft onder
goedkeuring van de raad van comniissarissen, tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe isaangewezen kan,
zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.

5.2.

Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden
van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.

5.3.

Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing
bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven.
Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijfjaren kan bedragen, vastgesteld.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

5.4.

Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als tot
uitgifte bevoegd, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van
eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.

5.5.

De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de
raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister, waar de
vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister
met vermelding van aantal en soort.

/

Afliankelijk van debestendiging door Hare Majesteit van hetpredikaat 'Koninklijke', kan hel woord 'Koninklijke' indenaam worden
gehandhaafd.
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5.6.

Het bepaalde in de leden 1tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het
nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.7.

Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek.

5.8.

Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

5.9.

Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

5.10. De raad van bestuur, is mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zonder goedkeuring van de
algemene vergadering, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94, lid 1Burgerlijk Wetboek.
Voorkeursrecht
Artikel 6.
6.1.

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 tegeven gewone aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid
van het bedrag van zijn gewone aandelen.
Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op prioriteitsaandelen.
Houders van prioriteitsaandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.

6.2.

Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in
geld.

6.3.

De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur, voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad
van commissarissen, bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en
binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

6.4.

Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

Voormeld tijdvak dient ten minste twee weken na de in het volgende lid bedoelde aankondiging te zijn.
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, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de
raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste
vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts
geschieden, indien de raad van bestuur tevens isof tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel
5, lid I.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de
aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5, lid 1, niet meer van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, niet worden ingetrokken.
6.5.

Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot
aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, iseen meerderheid van ten minste tweederden der uitgebrachte stemmen vereist, indien
minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister
bedoeld in artikel 5. lid 5.

6.6.

Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht;
het hiervoor in dit artikel bepaalde is 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.

Inkoop van eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen
Artikel 7.
7.1.

De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het overigens in artikel 2:98
bepaalde en het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal
onder bezwarende titel doen verwerven.
Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien:
a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het
gestorte, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden: en
b. het nominale bedrag van de teverkrijgen 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.
Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,
verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen
na de balansdatum verschuldigd werden.
Iseen boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat dejaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd, dan is verkrijging
overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.
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.

7.2.
7.3.

De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap
verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden
bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
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7.4.

De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig
recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
Bijde berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede tenzij op zodanige aandelen of op
de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die worden gehouden door dc
vennootschap zelf, dan wel door een dochtermaatschappij, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten behoeve
van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het
recht van vruchtgebruik door een ander dan de vennootschap of dochtermaatschappij is gevestigd.
Evenmin kan de vennootschap ofeen dochtermaatschappij stem uitbrengen voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap,
waarop de vennootschap of die dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik heeft.
Voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.

7.5.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering isvertegenwoordigd, dan wel of een meerderheid een
bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor
geen stem kan worden uitgebracht.
De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
a. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten
daarvan tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
b. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Kapitaalvermindering
Artikel 8.
8.1.

De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:67 en 2:99 Burgerlijk Wetboek, en mits met
goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal
door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit
zijn geregeld.
Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichling lot
storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen dan
wel uitsluitend ten aanzien van prioriteitsaandelen.
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op.alle betrokken aandelen van de soort geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

8.2.

Een besluit tot kapitaalvermindering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, de
algemene vergadering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen.
Een zodanig besluit behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van elke groep houders van aandelen van
eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming van een groep isde bepaling vervat in de vorige
volzin van overeenkomstige toepassing.
De oproeping tot een vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, zijn van
overeenkomstige toepassing.

Aandeelhoudersregister
Artikel 9.
9.1.

De aandelen luiden op naam.

9.2.

De gewone aandelen zijn zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van elkaar onderscheiden kunnen worden.
De prioriteitsaandelen zijn genummerd van P 1 af.
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

9.3.

De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de
aandelen hebben, met vermelding voor wat betreft vruchtgebruikers of aan hen aan de aandelen verbonden rechten
overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke en voor wat betreft de
pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met
medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.

9.4.

Het register vermeldt met betrekking tot iedere aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker de datum waarop zij de
aandelen respectievelijk het pandrecht of vruchtgebruik hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.
Het register wordt regelmatig bijgehouden.
ledere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur.

9.5.

De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een
uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel, voor wat betreft de
vruchtgebruikers welke van de in de leden 2, 3 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten hen toekomen en
voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet
toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.

9.6.
9.7.

De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van dc
vruchtgebruikers aan wie de in lid 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
ledere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft is verplicht aan de
raad van bestuur zijn adres op te geven.
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9.8.

Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door
hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaathouders, pandhouders
Artikel 10.
10.1. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en personen, die ingevolge artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, de
rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen.
10.2. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
Aan hen komen niet de rechten toe, bedoeld in artikel 2:89, lid 4 Burgerlijk Wetboek.
Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen
Artikel 11.
Alle oproepingen van of kennisgevingen of mededelingen aan aandeelhouders ofcertificaathouders geschieden per brief, gericht aan de
adressen, bedoeld in artikel 9.
Indien er certificaten aan toonder uitstaan, dient de oproeping, kennisgeving of mededeling tevens te geschieden bij publicatie in een
landelijk verspreid dagblad.
Wijze van levering van aandelen en beperkte rechten
Artikel 12.
12.1. Voor de levering van een aandeel ofde vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde
akte. verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.
12.2. De levering van een aandeel en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop overeenkomstig het vorige lid 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 overeenkomstig de
bepalingen van lid 5, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, als bedoeld in lid 3.
12.3. Indien de vennootschap kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 kan zij,zolang haar geen erkenning daarvan
is verzocht noch betekening van de akte aan haar isgeschied, die rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving
van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister.
Zij doet daarvan aanstonds bij aangetekende briefmededeling aan de bijde rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek
alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 5, aan haar over te leggen.
Na ontvangst daarvan plaatst zij, ten bewijze van de erkenning, een aantekening op het stuk op de wijze als in lid 5 voor de
erkenning wordt voorgeschreven;
als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.
12.4. Indien een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 heeft plaatsgevonden zonder dat dit heeft geleid tot een daarop aansluitende
wijziging in het register van aandeelhouders, kan deze noch aan de vennootschap noch aan anderen die te goeder trouw de in
het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon als aandeelhouder of gerechtigde tot een beperkt recht op een aandeel hebben
beschouwd, worden tegengeworpen.
12.5. Behoudens het bepaalde in lid 3geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift
of uittreksel van de akte.
Bijerkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt een gedagtekende verklaring geplaatst op
het overgelegde stuk.
De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
Blokkeringsregeling
Artikel 13.
13.1. Met uitzondering van de aandelenoverdracht ten titel van decertificering kan de overdracht van aandelen slechts geschieden
nadat voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de prioriteit is verkregen.
13.2. De prijs van de aandelen waaromtrent de beslissing is verzocht zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld met
dien verstande dat de prijs van de prioriteitsaandelen gelijk is aan de nominale waarde.
Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen
die door de aanbieder en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.
Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending door de vennootschap van de kennisgeving aan de verzoeker van de
gegadigde(n) en de aan dezen toegewezen aandelen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de Sectie
Kanton van de Rechtbank binnen welk arrondissement de vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke
deskundigen verzoeken.
De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle
inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de vennootschap, die deze prijs meedeelt aan de
aanbieder en de gegadigde(n).
Artikel 14.
14.1. Ingeval van:
• eigendomsovergang, juridische fusie en splitsing daaronder begrepen, van aandelen, anders dan door boedelmenging;
• faillissement van- of verlening van surséance van betaling aan een aandeelhouder,
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moeten de betreffende aandelen respectievelijk alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden overgedragen aan (een)
door de prioriteit daarvoor aangewezen gegadigde(n) die bereid en in staat is(zijn) al die aandelen tegen contante betaling over
te nemen.
14.2. Het bepaalde in het vorige artikel is mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat de tot overdracht verplichte niet
bevoegd iszijn verzoek in te trekken en dat, indien de prioriteit geen gegadigde(n) aanwijst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de
verzoeker slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden.
14.3. Het aan de aandelen verbonden vergaderrecht, stemrecht en recht op uitkeringen worden gedurende de periode waarin de
betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt, opgeschort.
Vruchtgebruik en stemrecht
Artikel 15.
De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik
is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in artikel 13 aandelen vrijelijk kunnen worden
overgedragen.
Indien de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen, op grond van het bepaalde in artikel 13 niet vrijelijk kunnen worden
overgedragen, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze
bepaling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
Raad van bestuur
Artikel 16.
16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen
aanta] van drie of meer leden.
16.2. De raad van besluur kan, met inachtneming van deze statuten en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een
reglement opstellen, waarin aangelegenheden hem intern betreffende, worden geregeld.
De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur de voorzitter van de raad van bestuur aan.
16.3. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt.
Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
16.4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en
schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige
beurs;
d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de
reserves volgens de 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;
f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de
vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
i. aangifte tot faillissement en aanvrage van surséance van betaling;
j . beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van
een afhankelijke maatschappij;
1. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
m. ingrijpende wijziging in de structuur ofde activiteiten van de vennootschap.
Voorts zullen, indien de raad van bestuur de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan van een andere
vennootschap, waarvan de vennootschap rechtstreeks of middellijk ten minste de helft der aandelen voor eigen rekening houdl,
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur om zich namens de
vennootschap in dat andere vennootschapsorgaan uit te spreken ten gunste van besluiten tot ingrijpende wijziging in de
structuur ofde activiteiten van die andere vennootschap.
De raad van commissarissen kan de hiervoor sub e en fvermelde waarden op een lager aan de raad van bestuur mede te delen
bedrag vaststellen.
16.5. Voor besluiten van de raad van bestuur tot het beëindigen ofhet wijzigen van een deelneming in een andere onderneming is,
indien met zodanige beëindiging of wijziging voor de groep, waarvan de vennootschap deel uitmaakt, een extern belang
gemoeid is. gelijk aan- of groter dan een vierde gedeelte van het in de vorm van gewone aandelen geplaatst kapitaal met de
reserves van de vennootschap zelf volgens haar balans met toelichting, de goedkeuring vereist van de algemene vergadering.
16.6. Het ontbreken van een in dit artikel voor enig besluit van de raad van bestuur vereiste goedkeuring van de raad van
commissarissen of van de algemene vergadering kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.
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Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur
Artikel 17.
17.1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad
van bestuur.
17.2. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij
een lid van de raad van bestuur niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
In geval van schorsing van een lid van de raad van bestuur is, indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de
raad van commissarissen overgaat tot verlenging der schorsing, of, met inachtneming van de vorige zin, tot ontslag, het
desbetreffende lid van de raad van bestuur in zijn functie hersteld.
Verlenging der schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.
17.3. Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van
commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
17.4. Een lid van de raad van bestuur houdt op lid van de raad van bestuur te zijn op het tijdstip van sluiting van de eerste jaarlijkse
algemene vergadering welke wordt gehouden nadat hij de leeftijd van tweeënzestigjaar heeft bereikt, met dien verstande, dat de
raad van commissarissen voor het hiervoor bedoelde tijdstip, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, deze
leeftijdsgrens hoger kan vaststellen, doch nimmer hoger dan vijfenzestig jaar.
Iemand, die tweeënzestig jaar of ouder is, kan niet tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
17.5. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van besluur zijn de overblijvende leden of is het
overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van die raad is de raad van
commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke
bestuurders aan te wijzen.
In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve
voorziening te treffen.
Artikel 18.
De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van
bestuur vast.
Procuratiehouders
Artikel 19.
De raad van bestuur kan aan een ofmeer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een ofmeer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.
Vertegenwoordiging
Artikel 20.
20.1. Ieder lid van de raad van bestuur is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming van de
beperkingen, welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld.
20.2. Indien een lid van de raad van bestuur in privéeen overeenkomst metde vennootschap sluit of in privéenigerlei procedure tegen
de vennootschap voert, kan de vennootschap terzake worden vertegenwoordigd, hetzij door een der andere leden van de raad
van bestuur, hetzij door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering te
dien einde een persoon aanwijst.
Zodanige persoon kan ook zijn het lid van de raad van bestuur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.
Indien een lid van de raad van bestuur op enige andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang heeft strijdig met dat
van de vennootschap, is hij, evenals ieder der andere leden van de raad van bestuur, bevoegd de vennootschap te
vertegenwoordigen.
Raad van commissarissen
Artikel 21.
21.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door die raad te bepalen
aantal van ten minste drie natuurlijke personen.
Indien het aantal commissarissen daalt beneden drie, neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling
van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig geconstitueerd.
21.2. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.
De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem
intern betreffend, worden geregeld.
Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
21.3. De raad van commissarissen benoemt de commissarissen.
Ontbreken allecommissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering, met inachtneming van het in de wet
bepaalde.
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Op de raad van commissarissen en de benoeming, het ontslag en de schorsing van de commissarissen is de structuurwelgeving
van toepassing.
21.4. De algemene vergadering, de ondernemingsraad en de raad van bestuur kunnen aan de raad van commissarissen personen voor
de benoeming tot commissaris aanbevelen.
De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet
worden vervuld.
21.5. De raad van commissarissen geeft aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij
wenst te benoemen.
In die kennisgeving worden van de kandidaat tevens medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van
belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als
commissaris is verbonden, zullende indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de
aanduiding van die groep kunnen worden volstaan.
In de kennisgeving wordt voorts de voorgestelde benoeming met redenen omkleed.
21.6. De raad van commissarissen benoemt de in het vorige lid bedoelde persoon, tenzij de algemene vergadering of de
ondernemingsraad tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond dat de voorschriften van lid 4, tweede volzin of
lid 5niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wel op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor
de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen
niet naar behoren zal zijn samengesteld.
Het besluit van de algemene vergadering tot het kenbaar maken van een bezwaar moet worden genomen in de eerste
vergadering na ontvangst van de kennisgeving; deze vergadering wordt niet eerder gehouden dan veertien dagen na de
ontvangst van de kennisgeving.
De ondernemingsraad moet het besluit tot het kenbaar maken van bezwaar nemen binnen twee maanden na de kennisgeving.
Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld.
21.7. Niettegenstaande het bezwaar van de algemene vergadering ofde ondernemingsraad kan de benoeming overeenkomstig hel
voornemen geschieden, indien de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (de 'Ondernemingskamer') op
verzoek van de raad van commissarissen het bezwaar ongegrond verklaart.
21.8. De Ondernemingskamer neemt zijn besluit niet, dan nadat hij de raad van commissarissen en door de algemene vergadering cn
de ondernemingsraad aangewezen vertegenwoordigers in de gelegenheid heeft gesteld omtrent het verzoek te worden gehoord.
Tegen het besluit van de Ondernemingskamer staat geen beroep open.
21.9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van
de vennootschap of de ondernemingsraad van de onderneming van een afhankelijke maatschappij.
Indien er meer dan één ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd.
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.
De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel, dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste
eenmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.
Vereisten commissariaat, aftreden, beloning
Artikel 22.
22.1. Commissaris kunnen niet zijn:
n. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
o. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
p. 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.
22.2. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerste algemene vergadering gehouden na de dag waarop
hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest, onverminderd het in lid 3 bepaalde.
Een aftredende commissaris is, onverminderd het bepaalde in dit artikel, terstond herbenoembaar.
Een commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van aftreden
de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van commissarissen bij zijn benoeming anders bepaalt.
22.3. Een commissaris houdt op commissaris te zijn op het tijdstip van sluiting van dejaarlijkse algemene vergadering, welke wordt
gehouden in het boekjaar, nadat hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.
Iemand, die zeventig jaar of ouder is, kan niet tot commissaris worden benoemd.
22.4. 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 der schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in artikel 2:161 lid 2
Burgerlijk Wetboek bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
22.5. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een beloning toekennen.
Kosten worden hun vergoed.
Organisatie raad van commissarissen
Artikel 23.
23.1. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris.
Voorts kan de raad van comniissarissen uit zijn midden een ofmeer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met
het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de raad van bestuur;
van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit.
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De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
De raad van commissarissen benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris.
23.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.
Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
23.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de
leden aanwezig is.
23.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen
van geschreven tekstoverdracht) geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van
die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister
bewaard.
23.5. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van
commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
23.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als
de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
23.7. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de
vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen
van alle plaatsgehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
23.8. Indien er tijdelijk minder dan drie commissarissen zijn, heeft/hebben de fungerende commissaris(sen) alle rechten en
verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen.
Algemene vergaderingen
Artikel 24.
24.1. Dejaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
24.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
q. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het
gevoerde bestuur;
r. de goedkeuring van de jaarrekening en, met inachtneming van artikel 32, de bepaling van de winstbestemming.
De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken
van dejaarrekening en het overleggen van hetjaarverslag op grond van artikel 30,lid 2,eerste zin is verlengd of een voorstel tot
verlenging, met ten hoogste zes maanden, op die agenda is geplaatst.
In de vergadering, in lid 1 bedoeld, wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 25,lid 3,verder op de agenda
is geplaatst.
24.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het
wenselijk acht.
24.4. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is, dat het eigen vermogen van de vennootschap is
gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een
algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
Artikel 25.
25.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, 's-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht of Rijssen.
25.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur of door de
raad van commissarissen.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
Aandeelhouders en/of certificaathouders vertegenwoordigende één procent (1%) van het geplaatste kapitaal kunnen de raad van
bestuur ofde raad van commissarissen verzoeken voorstellen aan de agenda van een algemene vergadering toe te voegen mits
een zodanig verzoek ten minste vijftig dagen vóór de dag dat een algemene vergadering wordt gehouden is ingediend bij de raad
van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen ten kantore van de vennootschap.
De raad van bestuur respectievelijk de raad van commissarissen voldoet aan een zodanig verzoek, tenzij hij van oordeel is dat
zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten.
25.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten kantore van de vennootschap en op
zodanige plaatsen, als bij de oproeping zal worden medegedeeld, ter inzage voor aandeelhouders en certificaathouders, die
daarvan alsdan kosteloos afschrift kunnen verkrijgen, wordt nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt
gedaan; van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap moet echter steeds bij de oproeping zelf
mededeling worden gedaan.
Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de vorige zin en welker behandeling niet alsnog op
overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige
besluiten worden genomen.
25.4. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 10, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers aan wie in
overeenstemming met artikel 15en de desbetreffende wettelijke bepalingen het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde
aandelen toekomt.
25.5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk
vertegenwoordigen.
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gevolmachtigde doen

25.6. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een
presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, waartoe hij is
gerechtigd.
Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen)
vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.
25.7. Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker aan wie in overeenstemming met artikel 15 het stemrecht toekomt, of hun
gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene vergadering, indien hij casu quo degene voor wie hij optreedt als zodanig
is ingeschreven in het in artikel 9 bedoelde register en mits de vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen
schriftelijk bericht heeft ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, gelijk in lid 9 van dit artikel omschreven.
25.8. De volmachten van aandeelhouders en vruchtgebruikers moeten worden gedeponeerd.
Ten aanzien van plaats en tijdstip van deponering en de vermelding daarvan in de oproeping is het bepaalde in het volgende lid
van overeenkomstige toepassing.
25.9. Houders van certificaten aan toonder of hun gevolmachtigden hebben slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon
van een bewijs van deponering van de certificaatbewijzen, waaraan zij hun rechten ontlenen of andere, door degene, die de
oproeping doet, bij de oproeping aan te duiden, bewijsstukken van certificaathouderschap, ter plaatse en uiterlijk op de dag in
de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de algemene vergadering.
Het bepaalde in lid 8 is van overeenkomstige toepassing.
De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het hiervoor in dit lid bepaalde melding maken.
25.10. De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden op de wijze als omschreven in artikel 11.
25.11. Mededelingen, welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden
hetzij in de oproeping tot de vergadering hetzij in een stuk, dat te dien einde ter kennisneming ten kantore van de vennootschap
is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
Artikel 26.
26.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris.
Indien de president-commissaris wenst, dat een ander de vergadering voorzit of indien hij niet ter vergadering aanwezig is,
benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter.
Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter.
De voorzitter wijst de secretaris aan.
26.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering
dan wel, zo dit niet is geschied, vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
26.3. De voorzitter der vergadering en voorts ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht
geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.
Artikel 27.
27.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem onverminderd het bepaalde in artikel 7,lid
4.
27.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
Artikel 28.
28.1. Onverminderd het hierna in lid 3, laatste zin, bepaalde worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,
tenzij deze statuten ofde wet een grotere meerderheid voorschrijven.
28.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien één der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt,
stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
28.3. Mocht, bij stemming omtrent de benoeming van een persoon, bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden
verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen, die bij de
tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien blijkt dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt
een tussenstemming plaats tussen degenen, die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk, en wel na degeen op wie
het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht, het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
Leidt een tussenstemming of een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot ccn
beslissing, dan beslist het lot.
28.4. Bij staking van stemmen over andere voorwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen
Artikel 29.
Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen, de raad van bestuur of
door een houder van een ofmeer prioriteitsaandelen.
Boekjaar, jaarrekening
Artikel 30.
30.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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30.2. Jaariijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur een jaarrekening
opgemaakt.
Dejaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31, van het jaarverslag en van de in
artikel 2:392 lid 1Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het
daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
Dejaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuuren allecommissarissen; ontbreekt de ondertekening
van een ofmeer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
30.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, hetjaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag
der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap, ter
plaatse in de oproeping vermeld.
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.
30.4. De raad van commissarissen stelt de jaarrekening vast.
Hij legt deze gelijktijdig ter goedkeuring aan de algemene vergadering en ter bespreking aan de ondernemingsraad over.
30.5. Nadat het voorstel tot goedkeuring van dejaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel
worden gedaan om, in verband met de jaarrekening en hetgeen daaromtrent in de algemene vergadering is medegedeeld,
décharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en de leden van de raad van commissarissen voor
hun toezicht in het afgelopen boekjaar.
De jaarrekening kan niet worden goedgekeurd, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de
verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31.
Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden goedgekeurd, mits wordt medegedeeld dat en
waarom die verklaring ontbreekt.
Accountant
Artikel 31.
31.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393,eerste lid,
derde zin Burgerlijk Wetboek (beiden hierna aan te duiden als: de 'accountant'), de opdracht om de door de raad van bestuur
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft
de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.
31.2. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere
accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.
Winst en verlies
Artikel 32.
32.1. De raad van bestuur doet onder goedkeuring van de raad van commissarissen aan de algemene vergadering een voorstel
omtrent welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd en welk gedeelte wordt uitgekeerd.
32.2. Uit de winst na reservering wordt allereerst, voor zover de winst dat toelaat, op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd,
naar een percentage van het nominale op die aandelen gestorte bedrag, gelijk de wettelijke rente op de laatste dag van het
verstreken boekjaar.
De na toepassing van het hiervoor bepaalde resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van
aandeelhouders, met dien verstande dat op de prioriteitsaandelen geen uitkering meer zal plaatsvinden.
32.3. Besluit de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering als bedoeld in lid 1,dan geschiedt deze aan de houders van
gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen, onverminderd het bepaalde in lid 4 van artikel 33.
32.4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen
voor zover haar eigen vermogen groter isdan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad
van bestuur en de raad van commissarissen.
Artikel 33.
33.1. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de raad van bestuur vastgestelde dag, welke verschillend kan
zijn voor uitkeringen op gewone aandelen en voor uitkeringen op prioriteitsaandelen.
33.2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijfjaren.
33.3. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen een interim-dividend uitkeren, echter uitsluitend
voor zover er winst in de vennootschap is en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek.
33.4. De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering bevoegd om te
bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te
bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van gewone
aandelen te nemen, een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5isaangewezen als het
orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van dergelijke aandelen, dan wel voor zover de algemene vergadering daartoe
besluit.
De raad van bestuur stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke
keuze kan worden gedaan.
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Statutenwijziging, ontbinding
Artikel 34.
34.1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap of tot ontbinding van de vennootschap kan door de algemene
vergadering slechts worden genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen.
34.2. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, wordt door degenen, die dc
oproeping tot de algemene vergadering doen tegelijkertijd met die oproeping tot de afloop van de algemene vergadering waar in
het besluit omtrent het voorstel wordt genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd op de
plaatsen als bedoeld in artikel 25, lid 3.
De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.
Vereffening
Artikel 35.
35.1. In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.
35.2. Van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening
wordt allereerst, zoveel mogelijk, aan de houders van prioriteitsaandelen uitgekeerd het nominale op die aandelen gestorte
bedrag.
Hetgeen daarna resteert wordt aan de houders van gewone aandelen uitgekeerd het nominale op die aandelen gestorte bedrag.
35.3. Gedurende zevenjaren na afioop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene,
die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
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PERSBERICHTEN
Op 6januan 2003 heeft VolkerWessels het volgende persbericht uitgebracht:
begin citaat
VolkerWessels bevestigt hogere winst 2002en verwacht voor 2003het hogewinstniveau van 2002 zonder
nieuwe acquisities niet te kunnen evenaren
Winstontwikkeling 2002 overeenkomstig eerder uitgesproken verwachting.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VolkerWessels heeft Herman Hazewinkel, voorzitter van de
Raad van Bestuur de eerder voor het jaar 2002 uitgesproken verwachting voor de winstontwikkeling - een
toename van de nettowinst in lijn met de winstontwikkeling gedurende het eerste halfjaar van 2002 - nog
eens bevestigd. Hazewinkel verwacht dat over 2002 de stijging van de nettowinst 4 a 5 % zal bedragen.
Daarmee zal de nettowinst over dat jaar naar verwachting uitkomen op een niveau van EUR 113,5 tot
EUR 115 miljoen bij een omzet van ca EUR 3,3 miljard.
2002 een bewogenjaar ten gevolge van de 'Bouwaffaire'.
Terugblikkend op de onderzoeken van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, de
Nederlandse Mededingingsautoriteit en Justitie naar de bouwsector sprak Hazewinkel van een bewogen
jaar. Hij verwacht dat deze onderzoeken ook nog wel in 2003 gevolgen zullen hebben. Het rapport van de
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid geeft naar zijn mening in ieder geval voldoende basis om
te werken aan het herstel van vertrouwen tussen overheid en bouwsector.
Minder gunstige marktomstandigheden in bepaalde deelmarkten in Nederland en hogere pensioenlasten
beïnvloeden resultaatverwachting 2003.
Herman Hazewinkel ging tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ook in op de verwachtingen voor 2003. Hij
gaat ervan uit dat op grond van de minder gunstige marktomstandigheden in Nederland, de resultaten in
2003 - zonder verdere acquisities - het topniveau van 2002 niet zullen kunnen evenaren. Hierbij speelt ook
een rol het effect van ca EUR 10 miljoen hogere pensioenlasten in 2003 tengevolge van lagere
beleggingsopbrengsten bij het Pensioenfonds van VolkerWessels in een periode dat de salariskosten sterk
zijn gestegen. Het pensioenfonds van VolkerWessels heeft weliswaar nog steeds een dekkingsgraad van
ruim 105%, toch wordt de hogere pensioenbijdrage in 2003 noodzakelijk geacht teneinde een evenwichtige
toekomstige financiering van de pensioenen te kunnen waarborgen. In 2003 zal de financieringsstructuur
van het pensioenfonds worden herzien. Hazewinkel houdt op grond van deze omstandigheden voor het jaar
2003 rekeningmet autonoom-dus zonder nieuwe acquisities-een mogelijk 10a 15%lagere winst dan over
het topjaar 2002. Met name in de laatste maanden van 2002 is een verslechtering opgetreden in bepaalde
deelmarkten in Nederland. Minder gunstige marktomstandigheden neemt Hazewinkel vooral waar in de
markt van het commercieel vastgoed, en in de sectoren kabels en leidingen en wegenbouw, waar tegen
onverantwoord lage prijzen werken worden aangenomen. Hazewinkel geeft aan dat het aannemen van
werken onder kostprijs niet zonder gevolgen zal blijven en verwacht dan ook dat deze tendens niet lang zal
voortduren.
Nederlandse woningmarkt: huursector en lagere- en middenprijsklasse bieden nog voldoende perspectief.
Binnenstedelijke herontwikkeling kansrijk.
De woningmarkt in Nederland geeft een wisselend beeld te zien; in de koopsector stagneert de vraag
in het hogere prijssegment, maar de lagere en midden prijsklasse alsmede de huursector bieden nog
voldoende perspectief. De een aantal jaren geleden ingezette strategie om binnen het concernonderdeel
Bouw en Vastgoedontwikkeling, activiteiten op het gebied van binnenstedelijke herontwikkeling als
speerpunt te beschouwen en bij projecten zoveel mogelijk financiële partners te betrekken, bieden een goede
uitgangspositie voor de komende jaren.
Deelmarkten spoor, verkeerstechniek en beton- en waterbouw ontwikkelen zich positief. Ontwikkelingen bij
telecom zijn bevredigend.
Over de ontwikkelingen en de vooruitzichten bij de spooractiviteiten (Nederland en het Verenigd
Koninkrijk), verkeerstechniek (Nederland en Polen) en beton- en waterbouw (Nederland en Europa) is
VolkerWessels positief. Ook toont Hazewinkel zich gegeven de moeilijke marktomstandigheden tevreden
over de ontwikkelingen bij de concernonderdelen in de sector Telecom. Ondanks dat in 2003 geen herstel
van de telecominvesteringen wordt verwacht en er nog verdere organisatie-aanpassingen zullen moeten
worden doorgevoerd is er op grond van het aanwezige werkpakket zeker perspectief voor de activiteiten
van VolkerWessels op dit terrein.
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Strategische doelstellingen voor2004 ten aanzien van EBIT-bijdrage uit buitenland en langetermijncontracten
worden haalbaar geachl.
De Raad van Bestuur heeft eerder alsdoelstelling aangegeven om in 2004een EBIT-bijdrage van 25%
te willen realiseren uit meerjarige contracten én 25 % uit buitenlandse activiteiten. Met de in december jl.
aangekondigde acquisitie van het Britse wegenbouwbedrijf Crowley (omzet EUR 50 miljoen waarvan ca
EUR 30 miljoen uit meerjarige contracten) zijn deze doelstellingen weer een stap dichterbij gekomen. De
toenemende activiteiten binnen het concern uit meerjarige contracten alsmede de gunstige vooruitzichten in
de regio Noordwest Amerika (wegen en landdevelopment) en het Verenigd Koninkrijk (spoor, wegen en
beton- en waterbouw) bieden, samen met het verbeterde perspectief voor de activiteiten op de Duitse
markt, voldoende uitzicht voor realisatie van beide doelstellingen.
Goede financiële positie biedt kansen op acquisitiegebied. In 2003 zijn nieuwe acquisities te verwachten.
De financiële positie van VolkerWessels is uitstekend. De onderneming is nagenoeg schuldenvrij en
daardoor in staat om goed in te spelen op de kansen die de huidige marktomstandigheden bieden.
VolkerWessels volgt nauwgezet de acquisitiemogelijkheden die zich in Europa en de regio Noordwest
Amerika voordoen, maar blijft daarbij kritisch ten aanzien van risico's en kwaliteit van de over te nemen
activiteiten. Het louter nastreven van capaciteit - of volumegroei is daarbij geen doelstelling. Hazewinkel
verwacht dat VolkerWessels ook in 2003 de activiteiten zal kunnen uitbreiden door middel van acquisities
die bijdragen aan de winstontwikkeling.
VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., een aan de Euronext
genoteerd Nederlands bouwconcern met ruim 15.000 medewerkers dat zich richt op het ontwerpen,
ontwikkelen, realiseren en beheren van bouw- en infrastructurele projecten. Het zwaartepunt van de
activiteiten ligt in Nederland. Daarnaast zijn er vestigingen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Staten en Canada.
einde citaat
Op 13 maart 2003 heeft VolkerWessels het volgende persbericht uitgebracht:
begin citaat
Familie Wessels overweegt openbaar bod op aandelen VolkerWessels
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
('VolkerWessels') delen mee dat de heer D. Wessels bij brief van 12 maart 2003 heeft laten weten dat zijn
familie overweegt om via een in Nederland gevestigde vennootschap een openbaar bod uit te brengen op
alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het kapitaal van VolkerWessels.
De brief van de heer Wessels noemt een biedprijs van EUR 21 per (certificaat van een) aandeel (cum
dividend) en geeft aan dat het de bedoeling is dat VolkerWessels haar activiteiten zal voortzetten op
dezelfde wijze als tot nu toe en dat de identiteit van VolkerWessels zal worden gewaarborgd. Dat betekent
onder meer dat het bestaande structuurregime zal worden gehandhaafd en dat geen wijzigingen plaats
zullen vinden in de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van
VolkerWessels. In de brief wordt voorts de voorwaarde gesteld dat het bod wordt ondersteund door zowel
de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van VolkerWessels.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen staan welwillend tegenover het bod en de door
de familie Wessels aangegeven uitgangspunten en zullen het voorstel van de familie Wessels vanuit hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van allen die bij VolkerWessels betrokken zijn bestuderen.
VolkerWessels verwacht dat zij uiterlijk 24 maart a.s. nadere mededelingen zal kunnen doen. De
vennootschap laat zich adviseren door Kempen & Co N.V. De Raad van Commissarissen heeft zich
voorzien van eigen financieel en juridisch adviseurs.
In goed overleg is besloten dat de heer D. Wessels gedurende de periode dat de gesprekken over het
bod gaande zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur zal opschorten en niet zal deelnemen aan
de beraadslagingen van de Raad van Bestuur. Hij zal wel zijn operationele werkzaamheden blijven
vervullen.
Rotterdam, 13 maart 2003
einde citaat
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Op 13 maart 2003 heeft VolkerWessels het volgende persbericht uitgebracht:
begin citaat

Rotterdam, 13 maart 2003
Jaarcijfers VolkerWessels over 2002
Kernpunten
•

Resultaat voor interest en belastingen (EBIT) stijgt met 7,3% tot EUR 175 miljoen (2001:
EUR 163 miljoen)

•

Resultaat voor belastingen stijgt met 6,3% tot EUR 178 miljoen (2001: EUR 167 miljoen)

•

Nettowinst stijgt met 4,6% tot EUR 114 miljoen (2001: EUR 109 miljoen)

•

Winst per aandeel stijgt met 4% tot EUR 3,41 per aandeel (2001: EUR 3,28 per aandeel) onder
invloed van een beperkte, tijdelijke verwatering

•

Dividendvoorstel EUR 1,35 per aandeel in contanten (2001: EUR 1,30 in contanten)

•

Orderportefeuille ultimo 2002 bedraagt: EUR 3.707 miljoen (ultimo 2001: EUR 3.588 miljoen)

•

Verwachting 2003: 10 a 15%lagere nettowinst exclusief effecten van eventuele acquisities

Ook in hetjaar 2002 heeft VolkerWessels de positieve lijn van de afgelopen jaren kunnen voortzetten.
De nettoresultaten zijn overeenkomstig de reeds eerder uitgesproken verwachtingen en zijn gestegen met
4,6% tot EUR 114 miljoen.
Herman Hazewinkel, voorzitter van de raad van bestuur van VolkerWessels: 'Wij zijn gegeven de
minder gunstige marktomstandigheden in Nederland in de deelmarkten commercieel vastgoed, wegenbouw
en kabels en leidingen tevreden met dit resultaat. Het geeft voor ons nog eens de waarde aan van de
spreiding van activiteiten over de verschillende landen en sectoren.' Ook is Hazewinkel tevreden met de
ontwikkeling van de orderportefeuille, een verdere toename tot EUR 3.707 miljoen ten opzichte van het
historisch hoge niveau van EUR 3.588 miljoen een jaar geleden.
Acquisities
In het verslagjaar 2002 heeft VolkerWessels door middel van acquisities verder invulling gegeven aan
de strategische doelstellingen: uitbreiding van activiteiten op basis van meerjarige contracten en uitbreiding
in het buitenland in geselecteerde deelmarkten.
De belangrijkste acquisities betreffen:
-

de verwerving van het 55% belang in de (telecom)netwerkbouwactiviteiten van KPN in
Nederland en België (bedrijfsopbrengsten EUR 240 miljoen)

-

de overname van het wegen(onderhouds)bedrijf Crowley in het Verenigd Koninkrijk
(bedrijfsopbrengsten EUR 50 miljoen).

Verder zijn in het verslagjaar voorbereidingen getroffen voor de in februari 2003 aangekondigde
voorgenomen overname van de spoorbouwactiviteiten van Koehne (bedrijfsopbrengsten circa EUR 125
miljoen) in Duitsland en enkele Middeneuropese landen.
Herman Hazewinkel: 'Deze drie bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op onze bestaande
activiteiten.'
Vooruitzichten
Wat de vooruitzichten voor 2003 betreft, blijft Hazewinkel bij de reeds begin januari 2003
uitgesproken verwachting dat de resultaten over 2003 ten gevolge van hogere pensioenlasten en de
teruggang in Nederland in de deelmarkten commercieel vastgoed, wegenbouw en kabels en leidingen zonder de effecten van eventuele acquisities - zullen leiden tot een 10-15% lagere nettowinst. Vooral de
onverantwoord lage prijzen bij aanbestedingen in de sector infrastructuur in Nederland vindt Hazewinkel
verontrustend: 'Dit zal niet zonder consequenties voor de bedrijfstak blijven.'
Er is, ook voor VolkerWessels, sprake van toenemende economische en (geo)politieke onzekerheden.
Deze omstandigheden blijven niet zonder gevolgen voor de lange termijndoelstelling van een jaarlijks
gemiddelde winstgroei van 8-10%. Hazewinkel: 'Wij voldoen als VolkerWessels tot nu toe ruimschoots aan
deze doelstelling maar geven tegelijkertijd aan dat invulling van deze groeitrend in de eerstkomende twee
jaar onzeker is en afhankelijk van marktomstandigheden en mogelijke acquisities. Ondanks deze
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toegenomen onzekerheden vormt de huidige opbouw en samenstelling van ons concern, geruggesteund
door een gezonde financiële positie, nog steeds een stevige basis voor de komende jaren.'
Een bewogen jaar
Het jaar 2002 was voor de bouwsector in Nederland een bewogen jaar. De onderzoeken van de
Parlementaire Enquötecommissie Bouwnijverheid, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het
Openbaar Ministerie hebben veel publicitaire aandacht gekregen en het imago van de sector geen goed
gedaan.
Er was vanuit de Parlementaire Enquête Commissie Bouwnijverheid veel kritiek op alle
verantwoordelijken inclusief de bestuurders en management van bouwbedrijven. Ondanks
kanttekeningen die bij een aantal conclusies en bevindingen te plaatsen zijn, neemt het bestuur en
management van VolkerWessels de kritiek ter harte. Vooruitlopend op de onderzoeken en conclusies van
de Commissie zijn reeds eind 2001 richtlijnen aangescherpt en maatregelen genomen die er toe moeten
leiden dat de door de Commissie onderzochte onregelmatigheden niet plaatsvinden.
VolkerWessels zet zich in voor het noodzakelijke herstel van vertrouwen. Het is daarbij evident dat
alleen het aanscherpen van interne richtlijnen niet voldoende is; het gaat tevens om het tot stand brengen
van een cultuurverandering.
Het is in dat kader van groot belang dat ook bij aanbestedende opdrachtgevers ruimte ontstaat voor
vernieuwing van contractvormen. De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van het
initiatief 'Rethinking Construction' laten zien dat het introduceren van incentives voor bouwers en het
invoeren van meerdere selectiecriteria dan uitsluitend de laagste prijs, een enorme stimulans betekenen voor
verbetering van de prijs/kwaliteit verhouding in de bouwsector.
Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2002 toegenomen met EUR 210 miljoen tot EUR 3,3 miljard (2001:
EUR 3,1 miljard). De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2002 zijn als volgt te specificeren:
Naar sectoren
(in miljoenen euro's)

2002

2001
%
1.459
1.469

382

41
48
11

413

44
44
12

3.502

100

3.341

100

Bouw en Vastgoed
Infrastructuur
Specialismen

1.423
1.697

Totaal
Af: Intercompany

(189)

Bedrijfsopbrengsten

%

(238)

3.313

3.103

Geografisch
(in miljoenen euro's)

2002

2001
%

%

Nederland
Duitsland
Overig buitenland

2.803

80
11
9

2.631

399
300

393
317

79
12
9

Totaal

3.502

100

3.341

100

Af: Intercompany ....

(189)

Bedrijfsopbrengsten

3.313

69

(238)
3.103

Van de in 2002 gerealiseerde groei in de bedrijfsopbrengsten van EUR 210 miljoen (6,8%) vloeit
EUR 85 miljoen (2,8%) voort uit autonome groei en is EUR 168 miljoen (5,4%) het gevolg van het in de
consolidatie opnemen van de in 2002 afgeronde acquisities. Het effect van het uit de consolidatie nemen van
de in 2002 afgeronde desinvesteringen bedraagt EUR 43 miljoen (-1,4%).
Resultaat
De toename van het resultaat over 2002 is overeenkomstig de eerder uitgesproken verwachting. Het
resultaat voor interest en belastingen (EBIT) is in 2002 gestegen met 7,3% tot EUR 175 miljoen (2001:
EUR 163miljoen). De winst na belastingen istoegenomen met 4,6% tot EUR 114miljoen (2001: EUR 109
miljoen).
Naar sectoren
2002

2001

EBIT (in miljoenen euro's)
Bouw en Vastgoed
Infrastructuur
Specialismen
Niet gealloceerd

77
79
24
(5)

EBIT totaal

175

76
71
25
(9)

163

Geografisch
2002

2001

EBIT (in miljoenen euro's)
Nederland
Duitsland
Overig buitenland
Niet gealloceerd

165
0
15
(5)

159
(4)
17
(9)

EBIT totaal

175

163

De samenstelling van de operationele marge (EBIT uitgedrukt in een percentage van de
bedrijfsopbrengsten) is als volgt:
Naar sectoren
2002
(in procenten)
Bouw en Vastgoed
Infrastructuur
Specialismen
Concern

5,4
4,7
6,3
5,3

2001

5,2
4,8
6,0
5,3

Geografisch
2002
(in procenten)
Nederland
Duitsland
Overig buitenland
Concern

5,9
0,0
4,8
5,3
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2001

6,1
(1,0)

5,2
5,3

De sector bouw en vastgoed in Nederland heeft ondanks moeilijkere marktomstandigheden een goed
jaar gekend. Een aantal bouw- en vastgoedondernemingen van VolkerWessels heeft in het verslagjaar
gewerkt aan meerjarige binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het
Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch en Strijp-S te Eindhoven, waarvoor in februari van het verslagjaar
een Publiek Private Samenwerking (PPS) met de gemeente Eindhoven en Philips is afgesloten.
Binnen de sector infrastructuur hebben de activiteiten op het gebied van beton- en waterbouw zich in
het verslagjaar positief ontwikkeld. Grote projecten als de Hoge Snelheids Lijn (HSL-Zuid) en de
Betuweroute hebben in het verslagjaar opnieuw belangrijk bijgedragen aan het productievolume.
De activiteiten op het gebied van spoorbouw - vernieuwbouw en onderhoud - verlopen ook
voorspoedig.
In de combinatie HSL InfraRail wordt, op basis van een design & construct-contract, op diverse
locaties gewerkt aan de aansluiting van de HSL-tracés op het bestaande (spoorweg)net.
De sector wegenbouw heeft een hoog productievolume gekend, niet alleen vanwege de grote projecten
waarin wordt deelgenomen, maar ook ten gevolge van de vele kleine en middelgrote projecten. De markt is
wel onder druk komen te staan, doordat tengevolge van een toenemende onzekerheid in de markt projecten
soms ruim onder de kostprijs worden aangeboden.
In de sector specialismen hebben de activiteiten op het gebied van electronische verkeers- en
spoorsystemen de positieve lijn van voorgaande jaren kunnen voortzetten. De groei kwam vooral tot
uitdrukking in de segmenten verkeersregelinstallaties en 'service en onderhoud'.
Ondanks de verdere verslechtering van de marktomstandigheden in Duitsland hebben de Duitse
concernondernemingen hun resultaat in 2002 kunnen verbeteren. De in 2000 ingezette
reorganisatiemaatregelen die in 2001 verder zijn geïntensiveerd, lijken in het verslagjaar hun eerste
vruchten af te werpen.
Het resultaat in het Verenigd Koninkrijk is in het verslagjaar beïnvloed door een negatief resultaat op
een van de waterbouwwerken. Daarnaast hebben gemaakte aanloopkosten die samenhangen met de sterke
groei van activiteiten op het gebied van spoorwegonderhoud en spoorvernieuwing in de komendejaren, een
negatief effect gehad op de resultaten. Ook de resultaten in België en op de Nederlandse Antillen hebben
een negatief effect gehad op de resultaten 'Overig buitenland'.
De concernonderdelen in de Verenigde Staten en Canada hebben zeer goed gepresteerd. De
toegenomen activiteiten op het gebied van landdevelopment dragen goed aan de resultaten bij.
Met ingang van 1 juli 2002 zijn de resultaten van VolkerWessels Netwerk Bouw meegeconsolideerd.
Overeenkomstig de verwachting heeft VolkerWessels Netwerk Bouw over 2002 slechts beperkt bijgedragen
aan het concernresultaat. Crowley wordt met ingang van 1 januari 2003 in de consolidatie opgenomen.
Investeringen
In 2002 bedragen de netto-investeringen in materiële vaste activa EUR 90 miljoen (2001: EUR 102
miljoen). Hiervan heeft EUR 16 miljoen betrekking op de in de consolidatie opgenomen acquisities die in
het verslagjaar zijn afgerond (2001: EUR 25 miljoen). De afschrijvingen op materiële vaste activa komen in
2002 uit op EUR 57 miljoen (2001: EUR 54 miljoen).
Desinvesteringen
Activiteiten die niet aansluiten bij de gekozen strategische richting komen voor desinvestering in
aanmerking, terwijl soms ook joint ventures worden opgezet ten behoeve van activiteiten die niet direct als
kernactiviteit gelden, maar waar betrokkenheid van VolkerWessels van strategische waarde wordt geacht.
De in 2002 afgeronde desinvesteringen betreffen:
Homex B.V.. Dit iseen onderneming actief op het gebied van fabricage en verkoop van buitendeuren.
De activiteiten zijn ondergebracht bij een collega deurenproducent in Nederland.
Railpro B.V.. In het verslagjaar is 20% van de aandelen in deze onderneming, gespecialiseerd in de
levering van producten en diensten ten behoeve van de railinframarkt, verkocht. VolkerWessels behoudt na
deze transactie nog een belang van 10% in de onderneming.
Westo B.V.. In het kader van een herschikking van activiteiten op het gebied van winning,
respectievelijk productie en toelevering van zand, grind en beton is in het verslagjaar het 100% belang in
Westo Prefab Betonsystemen en gelieerde ondernemingen ondergebracht in een 50-50 joint-venture met
derden.
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Vermogenspositie
De solvabiliteit ultimo 2002 vóór winstbestemming bedraagt 32% (2001: 32%) van het balanstotaal.
Indien rekening wordt gehouden met het voorstel tot uitkering dividend bedraagt de solvabiliteit ultimo
2002 30% (2001: 30%). De doelstelling van de vennootschap is een solvabiliteit van 30% na aftrek van het
over het boekjaar uit te keren dividend.
Het balanstotaal isin het verslagjaar toegenomen met EUR 250 miljoen tot EUR 2.068 miljoen (2001:
EUR 1.818 miljoen). Deze toename is voor EUR 210 miljoen toe te schrijven aan het in de consolidatie
betrekken van de in 2002 afgeronde acquisities na aftrek van gedesinvesteerde belangen.
In 2002 zijn ten gevolge van conversie van de 5,25% converteerbare obligatielening 371.320 aandelen
uitgegeven. Door uitoefening van toegekende optierechten en conversie van de personeelsobligatielening is
het aantal aandelen toegenomen met 358.393 stuks. Het hierdoor ontstane verwateringseffect is verminderd
door aankoop van 494.126 aandelen door de onderneming. De gemiddelde aankoopprijs voor deze
aandelen bedraagt EUR 19,59 per aandeel.
Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Het jaarverslag is in gedrukte vorm gereed op woensdag 23 april 2003. De voorpublicatie is
beschikbaar op onze website vanaf donderdag 13 maart, 09.00 uur.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op woensdag 7 mei 2003 om
15.00 uur in het Hilton International Hotel, Weena 10 te Rotterdam.
Aandeelhouders respectievelijk certificaathouders met gezamenlijk één procent van het geplaatste
kapitaal kunnen voorstellen indienen met betrekking tot agendapunten voor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Deze dienen uiterlijk dinsdag 18 maart 2003 bij de vennootschap te zijn ingediend.
De raad van bestuur heeft de registratiedatum als bedoeld in artikel 119, boek 2 BW vastgesteld op
dinsdag 29 april 2003.
einde citaat
Op 24 maart 2003 hebben Victor Rijssen en VolkerWessels het volgende persbericht uitgebracht:
begin citaat
Dit is een gezamenlijk persbericht van VolkerWessels en defamilie Wessels
FAMILIE WESSELS WIL BOD IN CONTANTEN VAN EUR 21 PER AANDEEL UITBRENGEN OP
ALLE AANDELEN VOLKERWESSELS
In aansluiting op het persbericht van 13 maart 2003, maken Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
('VolkerWessels') en de familie Wessels bekend dat thans de verwachting gerechtvaardigd is dat
overeenstemming kan worden bereikt tussen VolkerWessels en Victor Rijssen B.V. ('Victor Rijssen'), een
investeringsmaatschappij van de familie Wessels, omtrent een openbaar bod op alle uitstaande (certificaten
van) gewone aandelen in het kapitaal van VolkerWessels door Victor Rijssen tegen een prijs in contanten van
EUR 21,00 per (certificaat van een) gewoon aandeel (cum dividend). De Raad van Commissarissen ende Raad
van Bestuur van VolkerWessels verwachten het bod te zullen ondersteunen.
Positie van de heer D. Wessels
Zoals reeds gemeld in het persbericht van 13maart jl., is besloten dat de heer D. Wessels, gedurende
de periode dat de gesprekken over het verwachte bod gaande zijn, zijn werkzaamheden als lid van de Raad
van Bestuur opschort en niet deelneemt aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur. De heer
D. Wessels heeft dan ook niet deelgenomen aan het overleg van de Raad van Commissarissen en de Raad
van Bestuur over het voorstel. De heer D. Wessels blijft wel zijn operationele werkzaamheden vervullen.
Victor Rijssen
Victor Rijssen is een nieuw opgerichte besloten vennootschap die handelt ten behoeve van de heer
D. Wessels, de heer H. Wessels (directeur Volker Wessels Stevin Bouw en Vastgoedontwikkeling B.V.) en
andere familieleden en waarin thans alle aandelen worden gehouden door Reggeborgh B.V.
('Reggeborgh'). De directie van Reggeborgh wordt gevormd door de heer D. Wessels die tevens alle
aandelen in Reggeborgh houdt. Voor de afwikkeling van het bod zal Reggeborgh de aandelen in Victor
Rijssen overdragen aan de op te richten Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen met als doel de
continuïteit en zelfstandigheid van VolkerWessels te waarborgen. Deze stichting zal daartegenover
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certificaten van aandelen uitgeven die direct of indirect voor de overgrote meerderheid zullen worden
gehouden door leden van de familie Wessels.
De heer D. Wessels en de heer H. Wessels houden thans tezamen met overige familieleden zowel
direct als indirect een totaal van circa 13%van de (certificaten van) gewone aandelen VolkerWessels.
Rationale
De redenen die de beursnotering van VolkerWessels aan Euronext rechtvaardigen lijken beperkt.
Mede als gevolg van de lage waardering van het aandeel, is een belangrijk argument voor een
beursnotering, namelijk het aantrekken van kapitaal, nauwelijks aanwezig. Het aantrekken van nieuw
kapitaal ligt, gegeven de strategie van de onderneming, ook voor de komende tijd niet voor de hand.
Daarnaast is de bindende werking van personeelsopties beperkt door het ontbreken van een duidelijke
relatie tussen de koersontwikkeling en de operationele resultaten van VolkerWessels. Tegen deze
achtergrond en gegeven de expertise en affiniteit van de heer D. Wessels verwelkomt VolkerWessels het
voorgenomen bod door Victor Rijssen. Tevens wordt de continuïteit en identiteit van VolkerWessels
gewaarborgd.
Structuur van de transactie
Victor Rijssen heeft zich gecommitteerd aan voortzetting van de huidige structuur en strategie van
VolkerWessels. Het isde bedoeling dat VolkerWessels haar activiteiten zal voortzetten op dezelfde wijze als
tot nu toe. Dat betekent onder meer dat het structuurregime zal worden gehandhaafd tot minimaal
1 januari 2006 en dat thans geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van
Commissarissen en op initiatief van Victor Rijssen geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de samenstelling
van de Raad van Bestuur van VolkerWessels. Victor Rijssen wenst ook de solide financiële positie van
VolkerWessels, van groot belang voor de continuïteit en het verwerven van opdrachten, te waarborgen. De
activa van VolkerWessels zullen dan ook niet tot zekerheid dienen voor financiering van het voorgenomen
bod, noch zal, indien het bod slaagt en de overname wordt geëffectueerd, herfinanciering plaatsvinden ten
laste van de activa van VolkerWessels of haar dochtervennootschappen. Tevens is met betrekking tot de
door Victor Rijssen in het kader van het voorgenomen openbaar bod te verwerven (certificaten van)
gewone aandelen VolkerWessels overeengekomen dat deze (certificaten van) gewone aandelen niet zullen
worden vervreemd tot 1 januari 2006.
De voorgenomen transactie zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en
arbeidsvoorwaarden bij VolkerWessels. Victor Rijssen overweegt in plaats van het huidige incentive
programma voor het management een nieuw programma in te stellen na een succesvolle afronding van het
bod.
Zodra definitieve overeenstemming is bereikt, zal de overname worden geëffectueerd door een
openbaar bod van Victor Rijssen op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen van VolkerWessels.
Een due diligence onderzoek door Victor Rijssen is geen voorwaarde voor het uitbrengen van een bod.
Voorwaarde voor gestanddoening van het bod is dat tenminste 95%van de (certificaten van) gewone
aandelen van VolkerWessels wordt aangemeld. Voorts gelden als voorwaarden voor de gestanddoening van
het openbaar bod onder meer:
(i)

goedkeuring van de betreffende mededingingsautoriteiten;

(ii) voor het einde van de aanmeldingstermijn hebben zich geen feiten of omstandigheden
voorgedaan anders dan feiten of omstandigheden de ondernemingen van VolkerWessels of haar
dochtermaatschappijen betreffende die Victor Rijssen ten tijde van de openbare mededeling van
de prijs niet bekend waren of hoefden te zijn en die van zodanig essentiële aard zijn dat in
redelijkheid niet van Victor Rijssen verwacht kan worden dat zij het bod gestand doet;
(iii) beëindiging van de optieovereenkomst tussen VolkerWessels en Stichting Aandelenbeheer
VolkerWessels onder voorwaarde van gestanddoening van het bod;
(iv) instemming door algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels met een
statutenwijziging waarbij o.a. de (financierings)preferente aandelen zullen worden afgeschaft en
prioriteitsaandelen gecreëerd, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening van het bod
en beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels;
(v)

een besluit van de bevoegde organen van VolkerWessels tot uitgifte van twee prioriteitsaandelen
aan Victor Rijssen, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening van het bod en
beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels;
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(vi)

een besluit van de bevoegde organen van VolkerWessels leidende tot decertificering van
de gewone aandelen VolkerWessels, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening
van het bod en beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van
VolkerWessels; en

(vii)

tot en met sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn heeft de Autoriteit Financiële
Markten in verband met het bod geen mededeling gedaan dat het bod in strijd is met
Hoofdstuk IIA van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, in welk geval de
effecteninstellingen conform artikel 32a van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
niet zouden mogen meewerken aan de afwikkeling van het bod.

Indien het bod gestand wordt gedaan, ligt het in de bedoeling van Victor Rijssen en VolkerWessels
om de beursnotering van certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels aan Euronext te beëindigen,
zodra Euronext dat toestaat.
Verdere procedure
Gedurende de komende weken zullen beide ondernemingen verdere stappen zetten om volledige
overeenstemming over de transactie te bereiken. Indien definitieve overeenstemming wordt bereikt, zal het
biedingsbericht naar verwachting medio april 2003 worden gepubliceerd. De Raad van Commissarissen en
de Raad van Bestuur van VolkerWessels streven ernaar tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders die op 7 mei 2003 wordt gehouden het bod met Aandeelhouders VolkerWessels te
bespreken.
De bevoegde mededingingsautoriteiten, het secretariaat van de SER, de Autoriteit Financiële
Markten en Euronext worden c.q. zijn geïnformeerd over het voorgenomen bod. De betrokken vakbonden
zijn op de hoogte gesteld. De centrale ondernemingsraad van VolkerWessels zal een adviesaanvraag
worden voorgelegd.
VolkerWessels wordt geadviseerd door Kempen & Co N.V. en Houthoff Buruma. De Raad van
Commissarissen heeft zich voorzien van een eigen financieel enjuridisch adviseur, te weten ABN AMRO en
De Brauw Blackstone Westbroek. Victor Rijssen wordt geadviseerd door ING Investment Banking, Stibbe
en KienhuisHoving.
Dit persbericht is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a van het Besluit
toezicht effectenverkeer 1995.
Rotterdam/Rijssen, 24 maart 2003
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Waltmans, +31 (0) 6 110 07 399.
einde citaat
Op 17 april 2003 hebben Victor Rijssen en VolkerWessels het volgende persbericht uitgebracht:
begin citaat
Dit is een gezamenlijk persbericht van VolkerWessels en Victor Rijssen
VOLKERWESSELS EN VICTOR RIJSSEN BEREIKEN OVEREENSTEMMING OVER
OPENBAAR BOD
In aansluiting op het gezamenlijke persbericht van 24 maart 2003, waarin Koninklijke Volker Wessels
Stevin nv('VolkerWessels') en Victor Rijssen B.V. ('Victor Rijssen') gezamenlijk hebben aangekondigd dat de
verwachting gerechtvaardigd wasdat overeenstemming bereikt kon worden over een openbaar bod door Victor
Rijssen op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen VolkerWessels kondigen VolkerWessels en
Victor Rijssen hierbij aan dat deze overeenstemming is bereikt.
Openbaar bod
Victor Rijssen doet onder de voorwaarden zoals vermeld in het uit te brengen biedingsbericht (het
'Biedingsbericht') een openbaar bod (het 'Bod') op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen
VolkerWessels ('Aandelen VolkerWessels'). Het Biedingsbericht isvanaf 22april 2003 verkrijgbaar (zie ook
de verkrijgbaarstellingsadvertentie in Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad en de Officiële
Prijscourant van Euronext Amsterdam, elk met verschijningsdatum 18 april 2003). Het Bod houdt onder
meer in dat Victor Rijssen een bedrag in contanten biedt van EUR 21,00 per Aandeel VolkerWessels,
verminderd met het door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen dividend over het
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boekjaar 2002. Op basis van het voorgestelde dividend van EUR 1,35 per Aandeel VolkerWessels bedraagt
de Biedprijs (ex-dividend per 9 mei 2003) EUR 19,65 per Aandeel VolkerWessels.
Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn vangt aan op 23 april 2003 en eindigt, behoudens verlenging, op 15mei 2003,
15:00 uur Nederlandse tijd. Voor nadere informatie omtrent het Bod wordt verwezen naar het
Biedingsbericht.
Aanbeveling
Op basis van de overwegingen als uiteengezet in het Biedingsbericht, zijn de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur van VolkerWessels tot de conclusie gekomen dat het Bod in
het belang is van VolkerWessels, aandeelhouders en certificaathouders van VolkerWessels en de overige
belanghebbenden bij de onderneming. Mede op basis van het advies van de financieel adviseurs van de
Raad van Commissarissen van VolkerWessels en de door Kempen & Co verstrekte Fairness opinie
ondersteunen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van VolkerWessels het Bod en bevelen
zij aandeelhouders en certificaathouders van VolkerWessels aan het Bod te aanvaarden. De heer D. Wessels
heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur van VolkerWessels over het Bod.
Gestanddoening
Victor Rijssen zal het Bod gestand doen indien (met inbegrip van de door de Familie Wessels reeds
gehouden Aandelen VolkerWessels die aan Victor Rijssen overgedragen zullen worden) minimaal 95%van
de Aandelen VolkerWessels onder het Bod isaangemeld en aan alle voorwaarden voor gestanddoening van
het Bod is voldaan, dan wel daarvan afstand is gedaan door Victor Rijssen. De voorwaarden voor
gestanddoening van het Bod worden uiteengezet in het Biedingsbericht.
Rotterdam/Rijssen, 17 april 2003
einde citaat
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Synopsis
dated 22 April 2003

Last day of acceptance,
unless extended
15 May 2003 at 15:00 hours (Amsterdam time)

concerning the public offer by

Victor Rijssen B.V.
(a private company with limited liability incorporated under the laws of The Netherlands)

for all outstanding (depository receipts of) ordinary shares in the share capital of

It
VolkerWessels
Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
(a public company with limited liability incorporated under the laws of The Netherlands)
This synopsis contains information with regard to the public offer (the 'Offer') by Victor Rijssen B.V.
('Victor Rijssen') for all outstanding ordinary shares held by any party other than Slichting
Administratiekantoor van Aandelen Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. ('SAK VolkerWessels'), with
a nominal value of EUR 2.50 each, in the share capital of Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
('VolkerWessels') and all outstanding depository receipts of ordinary shares of VolkerWessels. Capitalised
terms used in this synopsis have the meaning as set out in 'Definitions'.
The Offer Price is EUR 21.00 in cash for each VolkerWessels Share tendered under the Offer, less the
dividend to be determined by the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels for the financial year
2002 (see 'Invitation to Shareholders of VolkerWessels'). On the basis ofthe proposed dividend for the year
2002 of EUR 1.35 per VolkerWessels Share (which are expected to be traded ex-dividend as from 9 May
2003), the Offer Price amounts to EUR 19.65 per VolkerWessels Share. The Offer is subject to certain
conditions and restrictions. See 'Important Information', 'Invitation to Shareholders of VolkerWessels',
'Conditions to the Offer' and 'Explanation of the Offer'.
The Supervisory Board and Management Board of VolkerWessels support the Offer and recommend
the Offer to Shareholders of VolkerWessels. See 'Explanation of the Offer'.
In total, 12.7% of all VolkerWessels Shares has already been committed to Victor Rijssen. See
'Explanation ofthe Offer'.
The Offer Period commences on 23 April 2003 and closes, unless extended, on 15 May 2003,
15:00 hours (Amsterdam time). If the Offer Period is extended, Victor Rijssen will publicly announce the
extension of the Offer Period no later than on the third Business Day after the close of the Offer Period,
with due observance ofthe provisions of Article 9o paragraph 5, Bte. As soon as possible after the close of
the Offer Period, but no later than on the fifth Business Day after the close of the Offer Period, Victor
Rijssen will announce whether or not the Offer is declared unconditional (gestand wordt gedaan), or notify
that there is still uncertainty on the fulfilment of one or more conditions to the Offer, in both cases with
notification of the value or the number of the VolkerWessels Shares tendered under to the Offer, and in
case of not declaring the Offer unconditional, the reason thereof. This announcement will in any event be
published in the Daily Official List of Euronext and one or more widely distributed Dutch newspapers.
If the Offer is declared unconditional, the Offer Price will be paid to Shareholders of VolkerWessels
who have tendered and transferred their VolkerWessels Shares to Victor Rijssen no later than on the fifth
Business Day following the date upon which the Offer has been declared unconditional. See 'Invitation to
Shareholders of VolkerWessels' and 'Conditions to the Offer'.
At the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels to be held on 7 May 2003 at 15:00 hours
(Amsterdam time) in Rotterdam at the Hilton Rotterdam at Weena 10, 3012 CM Rotterdam, The
Netherlands, the Offer will be discussed and explained.
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IMPORTANT INFORMATION
General

This synopsis contains an extract in the English language of some elements ofthe Offer Document in
the Dutch language. This synopsis is by no means a substitution of the Offer Document. Only the Offer
Document is legally binding. In case of differences in interpretation between this synopsis and the Offer
Document, the text in the Offer Document prevails. Shareholders of VolkerWessels are advised to study the
complete Offer Document carefully and, if necessary, seek independent advice in order to be able to make a
balanced judgement of all that is discussed and described in the Offer Document.
The information contained in this synopsis isa translation of selected sections ofthe Offer Document.
The information contained in this synopsis under 'Restnctions', 'Invitation to Shareholders of
VolkerWessels', 'Conditions to the Offer', 'Explanation of the Offer - The offeror', 'Explanation of the
Offer - Motivation and purpose of the Offer', 'Explanation of the Offer - Settlement Date', 'Explanation of
the Offer- Financing of the Offer', 'Explanation of the Offer-Committed Shares', and 'Explanation ofthe
Offer - Future legal structure of Victor Rijssen' is a translation of the corresponding Offer Document
sections 'Beperkingen!Restrictions', 'Uitnodiging aan Aandeelhouders VolkerWessels', 'Voorwaarden vanhet
Bod', 'Samenvatting - De bieder'. 'Toelichting ophet Bod- Motivering en doel van het Bod', 'Samenvatting Betaaldag', 'Toelichting op het Bod - Financiering van het Bod', Toelichting op het Bod - Gecommitteerde
Aandelen', en 'Toelichting op het Bod - Toekomstigejuridische structuur Victor Rijssen', respectively. The
information contained in these corresponding Offer Document sections is provided by Victor Rijssen. The
information contained in this synopsis under 'Explanation of the Offer - Motivation for the
recommendation of the Offer', 'Explanation of the Offer - General Meeting of Shareholders of
VolkerWessels' is a translation of the corresponding Offer Document sections 'Toelichting op het Bod Motivering om het Bod aan te bevelen', 'Samenvatting - Algemene vergadering van aandeelhouders van
VolkerWessels', respectively. The information contained in thesecorresponding Offer Document sections is
provided by VolkerWessels. The information contained in other sections ofthe synopsis is a translation of
information jointly provided by Victor Rijssen and VolkerWessels.
Victor Rijssen and VolkerWessels are exclusively responsible for the accuracy ofthe information they
have included in the Offer Document, each with respect to such information as it has provided. Both Victor
Rijssen and VolkerWessels declare, each with respect to such information as it has been provided, that on
the date of the Offer Document to the best of their knowledge the information contained in the Offer
Document is true and accurate in all material respects and there are no other facts the omission of which
would make any statement in the Offer Document misleading in any material respect. The information
included in the Offer Document reflects the situation as at the date of the Offer Document. Under no
circumstances may the issue and distribution of the Offer Document be interpreted as implying that the
information contained therein is true and accurate at a later date than the date of the Offer Document.
Information with significant impact on the Offer that arises after the publication of the Offer Document,
will be made publicly available forthwith.
Restrictions
The Offer and the distribution of the Offer Document and this synopsis may in certain jurisdictions
be subject to (i) statutory restrictions, (ii) authorisation, approval or consent from regulatory authorities or
(iii) other restrictions. Persons obtaining the Offer Document or this synopsis are required to take due note
of and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents. Neither
Victor Rijssen, nor VolkerWessels, nor any of their advisors accepts any liability for any violation by any
person of any such restriction.

S2

DEFINITIONS
Capitalised terms used in this synopsis have the meaning as set out below. Definitions in the plural are
considered to include the singular and vice versa.
Acceptance Date

Date on which the Offer Period closes, being 15 May 2003, unless
extended;

Admitted Institution

Any securities institution which, pursuant to the rules and regulations
of Euronext Amsterdam Stock Market, is permitted to trade or settle
trades on the Euronext stock exchange;

Authority-FM

Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit
Financiële Markten).

Bte

Securities Transactions Supervision Decree 1995 (Besluit toezicht
effectenverkeer 1995);

Business Day

A day on which trades are conducted on Euronext;

Committed Shares

VolkerWessels Shares held by the Wessels Family, in the aggregate
12.7% ofthe VolkerWessels Shares, which pursuant to a commitment
to that effect will be transferred to Victor Rijssen;

Credit Facility

Credit facility extended to Victor Rijssen by NIB Capital Bank N.V.
for the financing of the Offer;

Depository Receipts of
VolkerWessels Shares

Bearer depository receipts issued by SAK VolkerWessels for
outstanding ordinary registered shares (with a nominal value of
EUR 2.50 each) in the share capital of VolkerWessels;

EUR

Euro;

Euronext

Euronext Amsterdam N.V.;

Fairness Opinion

Fairness opinion issued by Kempen & Co N.V. on 22 April 2003;

CMS

General Meeting of Shareholders of VolkerWessels to be held on
7 May 2003 in Rotterdam, at which inter alia the Offer will be
discussed in accordance with the provisions of Article 9q Bte;

Holders of Depository Receipts
of VolkerWessels Shares

Holders of Depository Receipts of VolkerWessels Shares;

Offer

Public offer made by Victor Rijssen for all VolkerWessels Shares, as
described in 'Invitation to Shareholders of VolkerWessels'.

Offer Document

Offer Document in the Dutch language dated 22 April 2003,
describing, inter alia, the Offer;

Offer Period

Period during which Shareholders of VolkerWessels may tender their
Shares to Victor Rijssen under the conditions to the Offer, which
period starts on 23 April 2003 and closes, unless extended in
accordance of Article 9o paragraph 5 Bte, on 15 May 2003 at
15:00 hours (Amsterdam time);

Offer Price

Cash amount of EUR 21.00, less the dividend to be determined by the
General Meeting of Shareholders of VolkerWessels for the financial
year 2002 (on the basis of the proposed dividend of EUR 1.35 per
VolkerWessels Share ex-dividend as per 9 may 2003 the cash amount
will be EUR 19.65) offered by Victor Rijssen for each VolkerWessels
Share tendered and transferred under the conditions to the Offer;

Reggeborgh Group

Body of legal persons, including Reggeborgh B.V. and Reggeborgh
Vastgoed Beleggingen B.V., both of which are controlled by
Mr D. Wessels, and Archand Sari which is controlled by the Family
D. Wessels;

SAK VolkerWessels

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Koninklijke Volker
Wessels Stevin N.V.;
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Settlement Date

Date on which the Offer Price will be paid to Shareholders of
VolkerWessels, to the extent they have tendered and transferred their
VolkerWessels Shares to Victor Rijssen, being at the latest the fifth
Business Day after the date on which the Offer is declared
unconditional;

Shareholders of VolkerWessels

Holders of VolkerWessels Shares;

Stichting Aandelenbeheer

Stichting Aandelenbeheer Koninklijke Volker Wessels Stevin;

Victor Rijssen

Victor Rijssen B.V., a private company with limited liability
incorporated under the laws of The Netherlands with its statutory
seat at Rijssen, The Netherlands;

VolkerWessels

Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., a public company with
limited liability incorporated under the laws of The Netherlands with
its statutory seat at Rotterdam, The Netherlands;

VolkerWessels Shares

Outstanding ordinary registered shares (with a nominal value of
EUR 2.50 each) in the share capital of VolkerWessels other than held
by SAK VolkerWessels, as well as Depository Receipts of
VolkerWessels Shares;

Wessels Family

Mr D. Wessels, his wife, hisdescendants and his family relations to the
second degree, and companies directly or indirectly controlled by them
('Family D. Wessels'), and Mr H. Wessels, his wife, his descendants
and his family relations to the second degree, and companies directly
or indirectly controlled by them ('Family H. Wessels');

Wte

Securities Markets Supervision Act 1995 (Wet toezicht effectenverkeer
1995).

S4

INVITATION TO SHAREHOLDERS OF VOLKERWESSELS
With due reference to the restrictions and statements contained in the Offer Document, Shareholders
of VolkerWessels are invited to tender their VolkerWessels Shares to Victor Rijssen in the manner and
subject to the conditions set out below.
1.

For each VolkerWessels Share tendered under the conditions to the Offer as described in the
Offer Document, Victor Rijssen offers an amount of EUR 21.00 in cash less the dividend to be
determined by the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels for the financial year
2002. Assuming that (i) the Offer will be declared unconditional and settled after the day on
which the VolkerWessels Shares are traded ex-dividend, being 9May 2003, and (ii) the dividend
proposal of EUR 1.35 per VolkerWessels Share will be accepted by the General Meeting of
Shareholders of VolkerWessels, the Offer Price (ex-dividend) amounts to EUR 19.65 per
VolkerWessels Share.

2.

Holders of Depository Receipts of VolkerWessels Shares who wish to tender their Depository
Receipts of VolkerWessels Shares are requested to tender their Depository Receipts of
VolkerWessels Shares pursuant to the Offer to ING Bank N.V. through their bank or broker no
later than on 15 May 2003 at 15:00 hours (Amsterdam time), unless the Offer Period is
extended. Unless otherwise stipulated in the Bte, all tenders are irrevocable.

3.

Admitted Institutions may only tender Depository Receipts of VolkerWessels Shares in writing
to ING Bank N.V., Department Paying Agency Services, Hoekenrode 2, Locationcode
NA 02.32, P.O. Box 1800, 1000 BV, Amsterdam, fax: +31 (0) 20 652 26 50. By tendering the
Admitted Institutions declare that they have the Depository Receipts of VolkerWessels Shares
so tendered in their custody and that they are obliged to transfer the Depository Receipts of
VolkerWessels Shares so tendered to Victor Rijssen after the Offer is declared unconditional.

4.

Shareholders of VolkerWessels holding registered shares in VolkerWessels will receive a tender
form directly through which they can submit their tender. If Shareholders of VolkerWessels who
hold registered shares in VolkerWessels wish to tender those shares, the tender form must be
completed, signed and returned by registered mail and must be received by ING Bank N.V.,
Department Paying Agency Services, Hoekenrode 2, Locationcode NA 02.32, P.O. Box 1800,
1000 BV, Amsterdam, fax: +31 (0) 20 652 26 50 no later than on the Acceptance Date at
15:00 hours (Amsterdam time). The signed tender form constitutes a deed of transfer and an
irrevocable authorisation of ING Bank N.V. to effect the transfer ofthe relevant VolkerWessels
Shares on behalf of Shareholders of VolkerWessels against payment of the Offer Price, all in
accordance with the provisions and conditions set out in the Offer Document. Unless stipulated
otherwise in the Bte, all tenders are irrevocable.

5.

The Offer will be declared unconditional if the conditions set out in 'Conditions to the Offer'
have been fulfilled or if Victor Rijssen has legally waived these conditions.

6.

The Offer Period commences on 23 April 2003 and closes on 15 May 2003 at 15:00 hours
(Amsterdam time) unless the Offer Period is extended. If the Offer Period is extended, thus
suspending the obligation to announce whether or not the Offer is declared unconditional, an
announcement to this effect will be made no later than the third Business Day following the
Acceptance Date, with due observance ofthe provisions of Article 9o, paragraph 5Bte. No later
than on the fifth Business Day the Acceptance Date (whether extended or not), Victor Rijssen
will at any rate announce whether itdeclares the Offer unconditional in the Daily Official List of
Euronext and at least one widely distributed Dutch newspaper, or announce that there is still
uncertainty on the fulfilment of one or more conditions to the Offer. If the Offer is declared
unconditional, payment of the Offer Price to Shareholders of VolkerWessels who have
transferred their VolkerWessels Shares will occur on the Settlement Date. Once the
VolkerWessels Shares have been tendered and transferred by Shareholders of VolkerWessels,
such tender and transfer cannot be dissolved or annulled.

7.

Victor Rijssen reserves the right to, after the Offer has been declared unconditional, grant
Shareholders of VolkerWessels who have not tendered their VolkerWessels Shares under the
Offer the opportunity to tender their VolkerWessels Shares during a post-acceptance period.
Any tender of VolkerWessels Shares during such period will be subject to the same conditions as
described in the Offer Document.

8.

Victor Rijssen will pay Admitted Institutions a commission of EUR 0.0243 in cash per tendered
and transferred Depository Receipt for a VolkerWessels Share, with a maximum of
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EUR 10,000.00 per deposit. It cannot be excluded that Admitted Institutions with a maximum
rate higher than the specified rate of EUR 10,000.00 per deposit will charge an additional fee to
Holders of Depository Receipts of VolkerWessels Shares who have tendered their Depository
Receipts of VolkerWessels Shares through those Admitted Institutions.
9.

The Offer is issued with due observance of the restrictions and conditions as set out in the Offer
Document. Victor Rijssen reserves the right to accept any tender of VolkerWessels Shares by, or
on behalfof, any Shareholder of VolkerWessels, even if such tender does not (entirely) comply
with the conditions described in the Offer Document or if the tender otherwise has not been
submitted with due observance of the Offer Document.
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CONDITIONS TO THE OFFER
Victor Rijssen will declare the Offer unconditional if each of the following conditions are met:
a.

on the Acceptance Date, the number of VolkerWessels Shares tendered under the Offer,
including the Committed Shares, represents at least 95% of all VolkerWessels Shares
outstanding on the Acceptance Date. For the determination of this 95%, VolkerWessels
Shares held by VolkerWessels will not be taken into account.

b.

no public announcement has been made prior to or on the Acceptance Date from which it
appears for the first time that a third party (i) is preparing or making a public offer for the
VolkerWessels Shares or (ii) has obtained or has undertaken to acquire depository receipts of
shares and/or shares issued or to be issued by VolkerWessels.

c.

prior to or on the Acceptance Date, no notification has been received from the Authority-FM
that the Offer has been made in conflict with Chapter Ila ofthe Wte in which case the Admitted
Institutions pursuant to Article 32a, Bte would not be allowed to co-operate with the execution
and settlement of the Offer.

d.

prior to or on the Acceptance Date, (i) all approvals, licenses, exemptions and permissions from
national or international authorities and/or third parties have been obtained and are fully in
force, (ii) no national or international authorities or third parties have taken or announced
measures that could impede the Offer and the intended change of control in respect of
VolkerWessels or could have any negative consequences of any other kind for VolkerWessels or
Victor Rijssen and (iii) all waiting periods in which any national or international authorities
and/or third parties could take or announce measures as described above under applicable
legislation, or national or international authorities and/or third parties could object to the Offer
and the intended change of control in respect of VolkerWessels, have expired.

e.

after the date of the Offer Document and before the date the Offer is declared unconditional,
VolkerWessels has in no way committed to alienate or issue to third parties VolkerWessels
Shares or securities that may be converted into VolkerWessels Shares, or rights to subscribe to
acquisition or transfer of such shares or convertible securities.

f.

after the date of the Offer Document and before the date the Offer is declared unconditional,
VolkerWessels has not issued any bonds or committed itself in any way to issue bonds, nor has
VolkerWessels paid any dividend or committed itself in any way to pay any dividend or make
any other distribution other than the dividend over the financial year 2002.

g.

the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels, subject to the condition precedent that
the Offer is declared unconditional and the Depository Receipts of VolkerWessels Shares are
de-listed, has adopted the proposed amendment to the articles of association of VolkerWessels
to be submitted at the GMS of VolkerWessels.

h.

the Management Board of VolkerWessels, with the approval of the Supervisory Board of
VolkerWessels, has resolved, subject to the condition precedent that the amendment of the
articles of association as described above under (g) becomes effective, to issue two priority
shares in VolkerWessels to Victor Rijssen at par value in consideration of full payment in cash.

i.

prior to or on the Acceptance Date, there are no facts or circumstances, other than facts or
circumstances concerning the businesses of VolkerWessels or its subsidiaries, which at the time
of the public announcement of the Offer Victor Rijssen was unaware of or did not need to be
aware and which are of such material nature that Victor Rijssen cannot reasonably be expected
to declare the Offer unconditional.

If all the conditions set out above are not satisfied before or on the Acceptance Date, with the
exception of condition (c), Victor Rijssen reserves the right, entirely at its own discretion, (i) to declare the
Offer unconditional, (ii) to withdraw the Offer or (iii) to extend the Offer Period, with the understanding
that Victor Rijssen cannot waive the condition set out in (a) without the prior consent of VolkerWessels.
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EXPLANATION OF THE OFFER
The Offer
On 24 March 2003, VolkerWessels and Victor Rijssen jointly announced that the expectation was
justified that agreement could be reached on the proposed public offer for all VolkerWessels Shares by
Victor Rijssen. Victor Rijssen and VolkerWessels have meanwhile reached a definitive agreement.
Consequently, Victor Rijssen currently makes the Offer as described in the Offer Document.
The Offer is subject to a number of conditions, including the condition that, prior to or on the
Acceptance Date at 15:00 hours (Amsterdam time), the number of VolkerWessels Shares tendered,
increased by the Committed Shares represent at least 95% of the VolkerWessels Shares. For the
determination of this 95%,VolkerWessels Shares held by VolkerWessels will not be taken into account. For
other restrictions and conditions to the Offer, see 'Important Information', 'Invitation to Shareholders of
VolkerWessels', and 'Conditions to the Offer'.
The offeror
Victor Rijssen was founded, for the sole purpose ofthe Offer, on 12March 2003 by Reggeborgh B.V.,
all shares of which latter company are held by Mr D. Wessels. Prior to the settlement of the Offer,
Reggeborgh B.V. will transfer the shares in Victor Rijssen to Stichting Administratiekantoor Victor
Rijssen, to be incorporated.
Motivation and purpose of the Offer
Victor Rijssen's primary reason for launching the Offer is that through the Offer it will be able to
invest its assets in a sector regarding which Victor Rijssen and those involved with its organisation have a
great deal of knowledge and the capability to add value. In addition, it expects that VolkerWessels will be
able to pursue its strategy more effectively as a non-listed company. Finally, Victor Rijssen expects that
cost savings can be achieved by terminating delisting VolkerWessels.
The Offer Price
The Offer Price is EUR 21.00 in cash per VolkerWessels Share, less the dividend to be determined by
the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels for the financial year 2002, all in accordance with
the conditions set out in the Offer Document. Assuming that (i) the Offer isdeclared unconditional and will
be settled after the day on which the VolkerWessels Shares are traded ex-dividend, being 9 May 2003, and
(ii) the dividend proposal of EUR 1.35 per share is adopted by the General Meeting of Shareholders of
VolkerWessels, the Offer Price (ex-dividend) amounts to EUR 19.65 per VolkerWessels Share.
Principles underlying the Offer Price
Following negotiations between Victor Rijssen and the Supervisory Board and Management Board
(excluding Mr D. Wessels) of VolkerWessels, agreement has been reached between Victor Rijssen and
VolkerWessels regarding the Offer, both assisted by their respective financial and legal advisors.
In determining the Offer Price, Victor Rijssen based itself on its specific knowledge of the market as
well as, inter alia, on the level at which the launch of an Offer would be attractive both to it and to
Shareholders of VolkerWessels. This Offer Price thus takes into account factors such as:
(i)

a discounted cash flow valuation of VolkerWessels based on the historic and expected financial
results and cash flows of VolkerWessels, as found in information publicly available before the
announcement of the Offer (analyst's reports, press releases, annual accounts and publications
on market developments);

(ii) an analysis of the market value of VolkerWessels in comparison to the market value of a
number of comparable companies;
(iii) an analysis of the prices paid in recent, comparable transactions and public offers; and
(iv) an analysis of the bid premiums paid in public offers on Euronext in recent years.
Victor Rijssen furthermore based its determination ofthe Offer Price on the forecasts for 2003 as set
out by VolkerWessels in the press releases of 6 January 2003 and 13 March 2003, in which VolkerWessels
expressed, inter alia, the following expectations:
that as a result of higher pension charges and poorer market conditions in the Netherlands in
the sectors commercial real estate, road construction and pipes/cables, excluding the effect of
possible further acquisitions, profits in 2003 would be lower by 10-15%; and
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that VolkerWessels, too, is affected by increasing economic and (geo)political uncertainty,
which will have some impact on the long-term objective of an annual average profit growth of
8-10%.
As member ofthe Management Board of VolkerWessels Mr D. Wessels was involved in preparing the
budget for fiscal year 2003. This information is not materially different from the publicly disclosed
information regarding the expected financial results for fiscal year 2003.
Motivation for the recommendation of the Offer
The reasons that currentlyjustify the listing of VolkerWessels on Euronext are in VolkerWessels' view
limited. An important consideration for a stock listing, namely the availability of capital, is hardly relevant
due to a low valuation of the VolkerWessels Shares. In view of the strategy of VolkerWessels, there is no
immediate need for new capital in the foreseeable future. Further, the capacity of share options to promote
loyalty is limited due to the absence of a clear relationship between the share price development and the
operational results of VolkerWessels. Against this background, and the expertise and affinity of Messrs D.
Wessels and H. Wessels, VolkerWessels welcomes the proposed Offer by Victor Rijssen. Agreements have
been made with Victor Rijssen regarding the continuity and the identity of VolkerWessels.
In assessing the Offer, VolkerWessels was advised by financial and legal advisors. The Supervisory
Board of VolkerWessels appointed its own financial and legal advisors. Regarding the Offer and the Offer
Price, VolkerWessels has carefully considered the interests of Shareholders of VolkerWessels as well as the
interests of all other stakeholders of VolkerWessels.
The Supervisory Board and the Management Board of VolkerWessels support the Offer and
recommend that Shareholders of VolkerWessels accept the Offer.
Offer Period
The Offer Period commences on 23 April 2003 and ends, unless extended, on 15 May 2003,
15:00 hours (Amsterdam time). If the Offer Period is extended, Victor Rijssen will publicly announce the
extension of the Offer Period no later than on the third Business Day after the close of the Offer Period,
with due observance ofthe provisions of Article 9o, paragraph 5 Bte. As soon as possible after the close of
the Offer Period, but no later than on the fifth Business Day following the Acceptance Date, Victor Rijssen
will announce whether or not the Offer isdeclared unconditional, or notify that there isstill uncertainty on
the fulfilment of one or more conditions to the Offer, in either case stating the value or the number ofthe
VolkerWessels Shares tendered under the Offer, and in the event the Offer is not declared unconditional,
the reasons for same. This announcement will in any event be published in the Daily Official List of
Euronext and at least one widely distributed Dutch newspaper.
Victor Rijssen reserves the right, after the Offer has been declared unconditional, to give Shareholders
of VolkerWessels who have not tendered their VolkerWessels Shares under the Offer the opportunity to
post-tender the VolkerWessels Shares held by them. Any post-tender of VolkerWessels Shares will be
subject to the same conditions as described in the Offer Document.
Settlement Date
If the Offer is declared unconditional, within five Business Days after the date upon which the Offer
has been declared unconditional payment ofthe Offer Price will be made to Shareholders of VolkerWessels
who have tendered and transferred their VolkerWessels Shares to Victor Rijssen under the Offer.
Announcements

Announcements in connection with the Offer will in any event be published in the Daily Official List
of Euronext and at least one widely distributed Dutch newspaper.
General Meeting of Shareholders of VolkerWessels
During the General Meeting of Shareholders of VolkerWessels to be held on 7 May 2003 at
15:00 hours (Amsterdam time) in Rotterdam at the Hilton Rotterdam at Weena 10, 3012 CM Rotterdam,
The Netherlands, inter alia the Offer will be discussed and explained in accordance with Article 9q Bte. The
convocation of this GMS takes place simultaneous with publication of the Offer Document and has been
made in accordance with the articles of association of VolkerWessels.
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Time Schedule
17 April 2003

Announcement that the Offer Document will be made
available.

17 April 2003

Convocation of the General Meeting of Shareholders of
VolkerWessels.

22 April 2003

Publication of the Offer Document.

23 April 2003

Commencement of the Offer Period.

23 April 2003 - 3 May 2003

Deposit of VolkerWessels Shares and notification by
Shareholders of VolkerWessels enabling attendance at the GMS.

29 April 2003

Registration date for holders of Depository Receipts of
VolkerWessels Shares for the submission of proxies.

7 May 2003
9 May 2003
15 May 2003

General Meeting of Shareholders of VolkerWessels.
ex-dividend date VolkerWessels Shares.
Acceptance Date (unless Offer Period is extended).

No later than on the fifth Business Day
after the Acceptance Date

Announcement whether the Offer is declared
unconditional.

No later than on the fifth Business Day
after the date on which the Offer is
declared unconditional

Settlement Date.

Financing of the Offer
If all VolkerWessels Shares (excluding the VolkerWessels Shares held by VolkerWessels) are tendered
under the Offer, the transaction will involve approximately EUR 700 million (approximately EUR 655
million ex-dividend).
The Offer Price will be financed partly through net assets to be provided by the Wessels Family, partly
through a subordinated loan to be provided by Archand Sari, a company established under Luxembourg
law belonging to the Reggeborgh Groep, and partly through a Credit Facility of up to EUR 250 million,
which has already been committed. The Credit Facility has been agreed at fair market conditions.
The assets of VolkerWessels will not be pledged as security for the financing ofthe Offer, nor will, in
the event that the Offer succeeds and the takeover of VolkerWessels is completed, refinancing take place
involving the assets of VolkerWessels or its subsidiaries.
Committed Shares
A total of 12.7% of the VolkerWessels Shares has already been committed to Victor Rijssen. This
percentage can be broken down as follows.
Wessels Family
The Wessels Family has committed to transfer to Victor Rijssen under the Offer the VolkerWessels
Shares held by each family member directly or indirectly in the share capital of VolkerWessels, 12.7% in
total. As ofthe date ofthe Offer Document, the Wessels Family's interest can be broken down as follows.
VolkerWessels
Shares

Family D. Wessels/ Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V.*
Archand Sari**
Family H. Wessels

2,919,951
769,650
700,000

8.5%
2.2%
2.0%

24,000

4,389,601

12.7%

76,000

Total
*

As % of
total

Option
rights

Name

Pursuanl to the WMZ, Mr D. Wessels I Reggeborgh Vastgoed Beleggingen B.V. reported an interest of 5.19'/u in VolkerWessels on
15 Sepiember 1997.
** Mr D. Wessels is not obliged by the WMZ lo report the interest held by Archand Scirl.
*** The total number of shares is defined as the total outstanding VolkerWessels Shares on ihe dale of the Offer Document.
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52,000

Position of D. Wessels
As mentioned in the 13 March 2003 press release, Mr D. Wessels's temporarily stepped down from
the Management Board of VolkerWessels as of 12 March 2003. Mr D. Wessels has not taken part in the
discussions and decision-making of the Supervisory Board and Management Board of VolkerWessels
regarding the Offer. Mr D. Wessels continued to fulfill his operational duties.
Mr D. Wessels serves as a member of the Management Board of VolkerWessels on the basis of a
management agreement between Reggeborgh B.V., a member of the Reggeborgh Groep, and
VolkerWessels. Mr D. Wessels is as a member of the Management Board mainly responsible for the
sector Bouw en Vastgoed. The following business relationships exist between Mr D. Wessels and the
Reggeborgh Group on the one hand and VolkerWessels on the other:
•

Reggeborgh Group owns the office building on Reggesingel 2-8, 7461 BA in Rijssen that is for
the larger part rented out to three VolkerWessels subsidiaries

•

Reggeborgh Group has a reported interest in the public company Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. is a 30% shareholder in Petroplus Engineering Group B.V. in
which limited liability company VolkerWessels has an (indirect) interest of 40%

•

In addition to a third party, Reggeborgh Group and VolkerWessels participate in the
development project Anthony Fokker Business Park C.V. Reggeborgh Group holds, through
Reggeborgh Holding XXXII B.V., 25.0%, and through Anthony Fokker Business Park
Trust B.V., 25.0% and VolkerWessels holds, through Volker Wessels Stevin Fokker
Exploitatie B.V. 22.5%, and through Anthony Fokker Kaderparticipaties B.V. 5.0%.

Future legal structure of Victor Rijssen
Victor Rijssen was founded on 12 March 2003 by Reggeborgh B.V., all the shares of which are held
by Mr D. Wessels. Victor Rijssen will operate as the holding company for VolkerWessels Shares and its
registered seat will be relocated from Rijssen to Rotterdam. Regarding the continuity and identity of
VolkerWessels, depository receipts will be issued for the shares in Victor Rijssen. All the shares in Victor
Rijssen will be held by the foundation to be established for that purpose, Stichting Administratiekantoor
Victor Rijssen. This foundation will in turn issue depository receipts of shares which will be held, directly or
indirectly, by the Wessels Family. Under the agreement of the lock-up period, the possibility exists to
alienate up to a maximum of 20%to third parties without the prior approval to the Supervisory Board (see
'Lock-up agreement'). Up to and including the Settlement Date, the board of Stichting
Administratiekantoor Victor Rijssen will consist of: Mr D. Wessels. The following persons have been
approached to take a seat on the Board of Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen: Mr D. Wessels,
Mr H. Wessels, Mr J.A.M. Hendrikx and Mr J.H.M. Lindenbergh and an independent person will be
appointed to act as chairman of this board. The prospective appointment of Mr J.H.M. Lindenbergh will
not commence until around early July 2003.
Up to and including the Settlement Date, the board of directors of Victor Rijssen will consist of
Reggeborgh B.V. Thereafter, Mr D. Wessels and Mr H.J. Hazewinkel, who have been appointed by the
General Meeting of Shareholders of Victor Rijssen as members ofthe board of directors of Victor Rijssen,
subject to the condition precedent that the Offer is declared unconditional, willjoin the board of directors
of Victor Rijssen.
Future legal structure of VolkerWessels
Victor Rijssen and VolkerWessels have agreed that the full statutory two-tier regime (structuurregime)
will continue to apply to VolkerWessels until at least 1January 2006. If the new statutory two-tier regime
currently in preparation becomes effective, the regime now applicable to VolkerWessels can be adjusted to
reflect the new statutory rules. Any statutory facilities possibly available to family trusts will not be used.
VolkerWessels will continue to publish its own consolidated annual accounts and annual report.
At the GMS to be held by VolkerWessels, a proposal will be made to the General Meeting of
Shareholders of VolkerWessels to amend the articles of association of VolkerWessels, subject to the
condition precedent that the Offer is declared unconditional and that the Depository Receipts of
VolkerWessels Shares are de-listed, to allow the full discontinuation of Depository Receipts of
VolkerWessels Shares, at which time, inter alia, the following amendments will be proposed to the
General Meeting of Shareholders of VolkerWessels:
Sil

(i)

to change the authorised share capital as a result of which the authorised share capital of
VolkerWessels will no longer include protective preference shares and financing preference
shares along with ordinary shares;

(ii) to change the authorised share capital as a result of which the authorised share capital of
VolkerWessels, along with ordinary shares, will also consist of two priority shares (the
'Priority');
(iii) to introduce restrictions on the transfer of shares in Volker Wessels pursuant to which any
transfer of VolkerWessels Shares requires the approval of the Priority (the Priority will have no
other powers).
The priority shares referred to above will be held by Victor Rijssen.
The proposal to amend the articles of association has been approved by the Supervisory Board and
the Management Board of VolkerWessels and will be submitted for the approval ofthe General Meeting of
Shareholders of VolkerWessels during the GMS. The amendment of the articles of association is expected
to take place as soon as possible after the Settlement Date and the de-listing of the Depository Receipts of
VolkerWessels Shares.
Victor Rijssen, VolkerWessels and SAK VolkerWessels have agreed that the Depository Receipts of
VolkerWessels Shares will be discontinued as quickly as possible after the Offer is declared unconditional
and the Depository Receipts of VolkerWessels Shares are de-listed, and that SAK VolkerWessels will be
dissolved.
Victor Rijssen, VolkerWessels and Stichting Aandelenbeheer have also agreed that Stichting
Aandelenbeheer's right of option on preference shares will be terminated immediately upon the Offer being
declared unconditional. If, on the basis ofthe existing right of option, preference shares have been issued by
VolkerWessels, then immediately upon the Offer being declared unconditional VolkerWessels and Stichting
Aandelenbeheer will cancel the preference shares so issued, on the condition that Victor Rijssen holds at
least 70%) of the VolkerWessels Shares at that time. After the cancellation of any outstanding preference
shares and after termination of Stichting Aandelenbeheer's right of option on preference shares, Stichting
Aandelenbeheer will be dissolved.
Victor Rijssen and VolkerWessels will use their best efforts to ensure that in the future they are able to
continue to use the designation Koninklijke ('Royal') as presently used.
Composition of Supervisory Board and Management Board
The current members of the Supervisory Board and the Management Board of VolkerWessels are
prepared to stay in office after the Offer is declared unconditional. Furthermore, the composition of the
Management Board of VolkerWessels will not be changed at the initiative of Victor Rijssen until 1January
2006.
Mr Rootliep is expected to step down as a member of the Supervisory Board of VolkerWessels in
2004 as a result of the expiry of the statutory period for which he was appointed. After Mr Rootliep steps
down, the number of members of the Supervisory Board will be reduced to five.
Listing
If the Offer is declared unconditional, Victor Rijssen and VolkerWessels will use their best efforts to
have the Depository Receipts of VolkerWessels Shares de-listed from Euronext, as soon as permitted by
Euronext. Euronext's current de-listing policy assumes that at least 95%ofthe listed securities must be held
by one party. Victor Rijssen and VolkerWessels will, in close consultation with Euronext, take all necessary
steps for the above mentioned de-listing.
Minority shareholders of VolkerWessels
Victor Rijssen intends to acquire all the VolkerWessels Shares (after the Depository Receipts of
VolkerWessels Shares have been discontinued). Depending on the number of VolkerWessels Shares
acquired, after the Offer has been declared unconditional Victor Rijssen may initiate a statutory buy-out
procedure to buy out any minority shareholders who have not tendered their VolkerWessels Shares under
the Offer, in accordance with Article 92a of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Victor Rijssen and VolkerWessels may also take other steps that may affect the rights of minority
Shareholders of VolkerWessels, including effecting a legal merger involving VolkerWessels and a company
affiliated with Victor Rijssen.
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Dividend policy
In principle, VolkerWessels will continue its dividend policy consistently, which entails that 40% of
the commercial net earnings realised by VolkerWessels is paid out as dividend. Victor Rijssen and
VolkerWessels do, however, reserve the right to revise the dividend policy of VolkerWessels after the Offer
has been declared unconditional.
Management participation scheme
In connection with the Offer termination of VolkerWessel's existing employee option schemes will be
pursued. At the Victor Rijssen level a new scheme related to the business development of VolkerWessels
will be created. On the basis of this new scheme, the management of VolkerWessels may be granted rights
to acquire shares up to a maximum of 10%J ofthe outstanding Victor Rijssen shares, or related rights may
be granted. This scheme will require further elaboration after the Offer has been declared unconditional
and will require the approval of the Supervisory Board of VolkerWessels.
Social Aspects
The Offer in and of itself will not have any negative consequences for the headcount and employment
conditions to VolkerWessels. On 26 March 2003 the works council of VolkerWessels was requested to give
advice on the contemplated Offer and resulting aspects. On 10 April 2003 the works council of
VolkerWessels gave a positive advice with regard to the Offer. Furthermore, the trade unions involved have
been notified of the Offer in accordance with the Merger Code (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000) and
consultations with the trade unions involved have taken place.
Financial aspects
Victor Rijssen and VolkerWessels intend to establish a tax entity for corporate income tax purposes
as soon as possible after the Offer has been declared unconditional.
Lock-up agreement
A lock-up agreement was concluded between Victor Rijssen and VolkerWessels which is effective
until 1January 2006. This agreement includes the provision that, until said date, Victor Rijssen will not
dispose of its VolkerWessels Shares without the prior permission of the Supervisory Board of
VolkerWessels, and it also stipulates that Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen may not dispose
of its Victor Rijssen shares without the prior permission ofthe Supervisory Board of VolkerWessels. Prior
permission ofthe Supervisory Board is not necessary for (i) up to 10%in the share capital of Victor Rijssen
for the management participation scheme, and (ii) the issue of shares of up to a maximum of 10% in the
share capital of Victor Rijssen to third parties, not being the Wessels Family, charities, or persons as
referred to under (i).
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OTHER INFORMATION
Copies of the Offer Document (including the English synopsis and the proposed amendment to the
articles of association) and the annual accounts of VolkerWessels for the fiscal years 2001 and 2000, as well
as the annual accounts of VolkerWessels for 2002 approved by the Supervisory Board, including the
explanatory notes, may be obtained at no cost from the office of:
ING Bank N.V.
Investment Banking

Kempen & Co N.V.
Corporate Finance

Address:

Address:

Foppingadreef 7
Locationcode TR 03.03
1102 BD Amsterdam
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 563 85 35
Fax:
+31(0)20 563 85 03

Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
The Netherlands

Telephone: +31 (0)20 348 85 03
Fax:
+31 (0) 20 348 85 92

For the purposes of the Offer, ING Bank N.V. has been designated as exchange and paying agent.
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