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Koninklijke Begemann Groep N.V.
(een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Breda)
Dit biedingsbericht (het "Biedingsbericht") bevat informatie over het bod (het " B o d " ) door Sivex Agro N.V. (de
"Bieder") aan houders van alle uitstaande gewone aandelen A (de "Aandeelhouders A") in het aandelenkapitaal
van Koninklijke Begemann Groep N.V./Royal Begemann Group N.V. ("Begemann"), met een nominale waarde
van € 14,00 elk (de "Aandelen A Begemann") op de door hen gehouden Aandelen A Begemann, die genoteerd
zijn aan Euronext Amsterdam, zulks op de voorwaarden en conform de bepalingen als genoemd in dit
Biedingsbericht. De termen die in dit Biedingsbericht met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis
die daaraan is toegekend zoals uiteengezet in Hoofdstuk 3 (Definities).
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders A die hun Aandelen A Begemann onder het
Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van
de betrokken ongeldigheid) en geleverd, betaling plaatsvinden van een bedrag in contanten van € 1,00 en van 18
aandelen in Tulip Computers N.V. ("Aandelen Tulip") (de "Biedprijs"). Zie Hoofdstuk 8 (Het Bod).
Begemann zal naar verwachting over het boekjaar 2005 evenals in voorgaande jaren geen dividend uit kunnen
keren; deze omstandigheid is in het Bod begrepen.
De Raad van Commissarissen van Begemann en de Raad van Bestuur van Begemann bevelen het Bod unaniem
aan de Aandeelhouders A aan. Zie Hoofdstuk 10 (Aanbeveling door de Raad van Commissarissen'en de Raad
van Bestuur).
De heer T.E. Westerterp en Begebel B.V. hebben onherroepelijk toegezegd de door hen gehouden Aandelen A
Begemann onder het Bod aan te melden. Deze toezeggingen betreffen een totaal van 2.621.640 Aandelen A
Begemann, ofwel 46,49 procent van alle op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht uitstaande Aandelen A
Begemann. Zie Hoofdstuk 8.3 (Toegezegde Aandelen).
De aanmeldingstermijn van het Bod vangt aan op 2 december 2005, 9:00 uur Nederlandse tijd en eindigt,
behoudens verlenging, op 27 december 2005, 15:00 uur Nederlandse tijd (de "Sluitingsdatum"). Aandelen A
Begemann dienen te worden aangemeld op de wijze als aangegeven in het Biedingsbericht. De Bieder behoudt
zich het recht voor de aanmeldingstermijn te verlengen. Indien de aanmeldingstermijn wordt verlengd zal de
Bieder daarvan binnen drie Beursdagen na de Sluitingsdatum kennis geven volgens het bepaalde in artikel 9o lid
5 Bte 1995. Zie Hoofdstuk 6 (Uitnodiging aan de Aandeelhouders). Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum
zal de Bieder aankondigen of hij het Bod gestand zal doen (de "Gestanddoeningsdatum").
Aankondigingen betreffende het Bod zullen via een persbericht worden gedaan en tevens worden gepubliceerd in
de Officiële Prijscourant en in één of meer Nederlandse landelijke dagbladen. Indien de Bieder aankondigt dat het
Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders A die Aandelen A Begemann verkopen aan de Bieder
binnen vijf Beursdagen na de Gestanddoeningsdatum (de " D a g van Betaling") de Biedprijs ontvangen voor elk
Aandeel A Begemann dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand
wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd.
Op 16 december 2005, om 14:00 uur Nederlandse tijd zal een Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders worden gehouden in Hotel Brabant, Heerbaan 4-5 te Breda, waarin onder meer het Bod wordt
besproken en toegelicht. Zie Hoofdstuk 7 (Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN BEPERKINGEN
1.1. Belangrijke informatie
Dit Biedingsbericht bevat belangrijke informatie die men zorgvuldig dient te lezen alvorens een besluit te
nemen over het aanmelden van Aandelen A Begemann in verband met het Bod. De Aandeelhouders A
wordt aangeraden waar nodig onafliankelijk advies in te winnen. Daarnaast zullen Aandeelhouders A
mogelijk, hun belastingadviseur willen raadplegen met belrekking tot de fiscale gevolgen van deelname aan
het Bod.
De woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis als omschreven
in Hoofdstuk 3 (Definities).
De informatie opgenomen in de Hoofdstukken 1, 3, 4, (met uitzondering van 4.1.5-4.1.7), 6, 8.1-8.4,
8.6 (met uitzondering van 8.6.2), 8.7-8.9 en 12 is door de Bieder .verstrekt. De informatie opgenomen
in de Hoofdstukken 4.1.5-4.1.7, 7, 10, 11.1-11.11 is door Begemann verstrekt. De informatie
opgenomen in de Hoofdstukken 2, 5, 8.5, 8.6.2, 9, 13 en 14 is door de Bieder en Begemann
gezamenlijk verstrekt. KPMG heeft de informatie opgenomen in Hoofdstuk 11.12 verstrekt.
Uitsluitend de Bieder en Begemann zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
informatie die in dit Biedingsbericht is opgenomen, elk voor de informatie die door haar zelf is
verstrekt, en gezamenlijk voor de informatie die door hen gezamenlijk is verstrekt. De Bieder en
Begemann verklaren beide, ieder voor de informatie die door hen in dit Biedingsbericht is verstrekt,
dat de informatie in dit Biedingsbericht op de verschijningsdatum van dit Biedingsbericht naar hun
beste weten in elk wezenlijk opzicht in overeenstemming is met de werkelijkheid en juist is, en dat er
geen informatie achterwege is gelaten waardoor enige verklaring in dit Biedingsbericht in enig
wezenlijk opzicht misleidend is. Nota bene: bepaalde financiële en statistische informatie in dit
Biedingsbericht kan naar boven of beneden zijn afgerond en dient derhalve niet als exact te worderi
beschouwd.
Tulip is niet betrokken bij het Bod. Uitsluitend ter informatie is in Hoofdstuk 15 enige publiek
beschikbare informatie over Tulip opgenomen. Voor nadere informatie over Tulip zoals recente
persberichten en jaarverslagen verwijzen de Bieder en Begemann naar de website van Tulip:
www.tulip.com. Begemann, Bieder en hun beider adviseurs aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze informatie alsmede voor de selectie van de
opgenomen informatie.
De informatie in dit Biedingsbericht geeft de situatie weer op de datum van dit Biedingsbericht. Onder
geen beding houden de uitgifte en verspreiding van dit Biedingsbericht in dat de hierin opgenomen
informatie ook na de uitgiftedatum juist is of dat er geen wijziging is opgetreden in het
Biedingsbericht uiteengezette informatie of in de gang van zaken bij Begemann en/of haar
dochtermaatschappijen en/of aan haar gelieerde ondernemingen sinds de publicatiedatum van dit
Biedingsbericht. Het voorgaande laat echter onverlet de verplichting van zowel de Bieder als
Begemann om, indien zulks van toepassing is, een publieke aankondiging te doen ingevolge artikel 9b
lid 1 Bte 1995.
Met uitzondering van Begemann en de Bieder en behoudens de verklaringen van KPMG die in dit
Biedingsbericht zijn opgenomen, is niemand bevoegd of gerechtigd om informatie te verstrekken of
verklaringen af te leggen in verband met het Bod die niet in dit Biedingsbericht zijn opgenomen. Op
informatie of verklaringen die niet hierin zijn opgenomen kan niet worden vertrouwd als ware deze
verstrekt door de Bieder of Begemann.
Op dit Biedingsbericht en het Bod, en op eventuele aanmelding, koop of levering van Aandelen A
Begemann is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam zal in eerste aanleg
bevoegd zijn in geval van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met dit Biedingsbericht, het
Bod en/of de aanmelding, koop of levering van Aandelen A Begemann. Eventuele juridische
procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit Biedingsbericht, het Bod en/of de
aanmelding, koop of levering van Aandelen A Begemann kunnen in eerste aanleg derhalve uitsluitend
worden voorgelegd aan de voornoemde rechtbank.
Het Biedingsbericht verschijnt in de Nederlandse taal met een samenvatting in de Engelse taal. In

geval van (interpretatie) verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse samenvatting van het
Biedingsbericht, zal de Nederlandse tekst van het Biedingsbericht prevaleren.
Exemplaren van de Begemann Statuten en jaarrekeningen van Begemann over de boekjaren eindigend
op 31 december 2002, 31 december 2003 en 31 december 2004 zoals vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, welke stukken krachtens verwijzing deel uitmaken en onlosmakelijk onderdeel
uitmaken van dit Biedingsbericht, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Begemann en het
Omwissel- en Betaalkantoor.
Begemann
Koninklijke Begemann Groep N.V.
Ginnekenweg 157
4818 JD Breda
Postbus 2189
4800 CD Breda
Tel.: 076 524 4444
Fax: 076 524 4445
Email: info@rbg-breda.com

Het Omwissel- en Betaalkantoor
Fortis Bank (Nederland) N.V.
Afdeling Business Information Services
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
Postbus 243
1000 AE Amsterdam
Tel.: 020 527 2467
Fax: 020 527 1928
Email: jan.jannes@nl.fortis.com

Dit Biedingsbericht bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en
onzekerheden inhouden. Hoewel zowel de Bieder als Begemann van mening is dat de verwachtingen
die in dergelijke mededelingen worden weerspiegeld, gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan
geen zekerheid worden geboden dat dergelijke toekomstverwachtingen worden verwezenlijkt. Derhalve
wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van dergelijke mededelingen.
Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden beoordeeld in de wetenschap van
het feit dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke mate kunnen afwijken van de
genoemde verwachtingen als gevolg van onder meer politieke, economische of juridische veranderingen
in de markten en omgeving waarin de Bieder en/of Begemann actief zijn, alsmede van algemene
zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan de ondernemingen van de Bieder en
Begemann.
Fortis Bank treedt op als adviseur van de Bieder met betrekking tot het Bod en adviseert geen enkele
andere persoon, noch behandelt zij enige andere persoon als haar cliënt in verband met het Bod.
Fortis Bank heeft geen verantwoordelijkheid jegens zulke personen.

1.2 Beperkingen
Het Bod wordt niet uitgebracht en Aandelen A Begemann zullen niet worden aanvaard voor koop van of
namens Aandeelhouders A in enige jurisdictie waar het uitbrengen of aanvaarden daarvan niet in
overeenstemming is met de effectenwetgeving of andere wet- of regelgeving van een dergelijke jurisdictie
of waar enige registratie, goedkeuring of indiening van stukken van of bij een toezichthoudende instantie
vereist is welke niet uitdrukkelijk onder de voorwaarden van dit Biedingsbericht wordt voorzien. Personen
die in het bezit komen van dit Biedingsbericht dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en
deze na te leven, en eventueel vereiste machtiging, goedkeuring of toestemming te verkrijgen. De Bieder,
Begemann, en elk van hun adviseurs wijzen elke aaitsprakelijkheid af voor schending door enig persoon
van dergelijke beperkingen. Personen (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, bewaarders,
gevolmachtigden en tnistkantoren) die dit Biedingsbericht of een ander daaraan gerelateerd document
naar een jurisdictie buiten Nederland sturen of zulks anderszins beogen te doen, dienen zorgvuldig kennis
te nemen van dil Hoofdstuk 1 (Belangrijke informatie en Beperkingen) alvorens daartoe over te gaan.

General
The distribution of this document (the "Offer Memorandum") 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 Sivex Agro N.V., Begemann nor its advisers accept any
liability for any violation by any person of any such restriction.

United States, United Kingdom, Canada, Australia and Japan
The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, United Kingdom,
Canada, Australia or Japan and this Offer Memorandum, and any and all materials related thereto
should not be sent in or into the United States, United Kingdom, Canada, Australia or Japan,
whether by use of the United States, United Kingdom, Canadian, Australian or Japanese mails, or by
any means or instrumentality of United States, United Kingdom, Canadian, Australian or Japanese
interstate or foreign commerce, or any facility of a United States, United Kingdom, Canadian,
Australian or Japanese national securities exchange (including, but without limitation, post, facsimile
transmission, telex and telephone), and the Offer cannot be accepted by any such use, means or
instrumentality, in or from within the United States, United Kingdom, Canada, Australia or Japan.
Accordingly, copies of this Offer Memorandum and any related materials are not being, and must not
be, mailed or otherwise distributed or sent in or into or from the United States, United Kingdom,
Canada, Australia or Japan or, in their capacities as such, to custodians, trustees or nominees holding
shares for United States, United Kingdom, Canadian, Australian or Japanese persons, and persons
receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or
send them in, into or from the United States, United Kingdom, Canada, Australia or Japan and
doing so may render invalid any relevant purported acceptance of the Offer.
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3. DEFINITIES
De termen die in dit Biedingsbericht met hoofdletters worden geschreven, hebben de volgende
betekenis:
Aandeel A Begemann of
Aandelen A Begemann

één of meer uitstaande gewone aandelen A in het aandelenkapitaal
van Begemann, elk met een nominale waarde van EUR 14,00

Aandeel B Begemann of
Aandelen B Begemann

één of meer uitstaande gewone aandelen B in het aandelenkapitaal
van Begemann, elk met een nominale waarde van EUR 0,01

Aandeel of Aandelen Tulip

één of meer uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van
Tulip, elk met een nominale waarde van EUR 0,22

Aandeelhouder(s) A

houder(s) van één of meer Aandelen A Begemann

Aandeelhouder(s) B

houder(s) van één of meer Aandelen B Begemann

Aanmeldingstermijn

de periode gedurende welke Aandeelhouders A Begemann hun
Aandelen A aan de Bieder kunnen aanbieden onder de voorwaarden
van het Bod, welke periode aanvangt op 2 december 2005 om 9:00
uur Nederlandse tijd en eindigt op 27 december 2005 om 15:00 uur
Nederlandse tijd, behoudens eventuele verlenging als bedoeld in
artikel 9o lid 5 Bte 1995

AFM

de stichting Autoriteit Financiële Markten

Begebel

;

Begebel B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Breda

Begemann

;

Begemann Statuten
Beursdag

Koninklijke Begemann Group N.V./ Royal Begemann Group N.V.,
een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te Breda
de thans geldende statuten van Koninklijke Begemann Groep N.V.,
zoals laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2004
een dag waarop Euronext Amsterdam geopend is voor handel

Bieder

Sivex Agro N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
statutair gevestigd te Liedekerke, België

Biedingsbericht

het onderhavige biedingsbericht met betrekking tot het bod

Biedprijs

een bedrag van EUR 1,00 in contanten en 18 Aandelen Tulip voor
elk Aandeel A Begemann dat op geldige wijze is aangemeld (of op
ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de
betrokken ongeldigheid) en geleverd, onder de voorwaarden en
conform de bepalingen van het Bod

Bod

het bod als beschreven in dit Biedingsbericht

Bte 1995

Besluit toezicht effectenverkeer 1995, inclusief wijzigingen

Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders

de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders A en
Certificaathouders B, die gehouden wordt om 14:00 uur,
Nederlandse tijd, op 16 december 2005, in het Hotel Brabant,
Heerbaan 4-5 te Breda, waarin onder meer het Bod wordt
besproken en toegelicht

Certficaathouder(s) B

houder(s) van een of meer Certificaten B

Certificaten B

één of meer certificaten van gewone Aandelen B Begemann

Dag van Betaling

de dag waarop, overeenkomstig de voorwaarden van het Bod, de
Bieder de Biedprijs zal betalen aan de Aandeelhouders A die hun
Aandelen A Begemann onder het Bod op geldige wijze hebben
aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand
wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, zijnde
uiterlijk de vijfde Beursdag na de Gestanddoeningsdatum, onder de
voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan

EUR of €

de Euro

Euronext Amsterdam

Eurolist van Euronext Amsterdam N.V.

Gestanddoeningsdatum

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

KPMG

KPMG Accountants N.V.

Officiële Prijscourant

de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam

Omwissel- en Betaalkantoor

Fortis Bank (Nederland) N.V.

Raad van Bestuur

de raad van bestuur van Begemann

Raad van Commissarissen

de raad van commissarissen van Begemann

Sluitingsdatum

de tijd en datum waarop de aanmeldingstermijn eindigt, namelijk
27 december 2005, 15:00 uur, Nederlandse tijd, behoudens
verlenging overeenkomstig artikel 9o lid 5 Bte 1995

Tijdelijk Bestuurder

de heer T.E. Westerterp die op tijdelijke basis fungeert als enig lid
van de Raad van Bestuur

Toegelaten Instellingen

de instellingen die zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam

Tulip

Tulip Computers N.V., een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amersfoort

Wte 1995

Wet toezicht effectenverkeer 1995, inclusief wijzigingen

4. SAMENVATTING VAN BOD EN TIJDSCHEMA
4.1. Samenvatting van het Bod
Deze samenvatting wordt in zijn geheel gekwalificeerd door, en dient te worden gelezen in samenhang
met, de meer uitgebreide informatie elders in dit Biedingsbericht. Aandeelhouders A wordt aangeraden
kennis te nemen van het volledige Biedingsbericht en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen
teneinde tot een weloverwogen oordeel te komen ten aanzien van de inhoud van dit Biedingsbericht en
het Bod zelf. De termen die in dit Biedingsbericht met een hoofdletter zijn geschreven, dragen de
betekenis die daaraan is toegekend in hoofdstuk 3 (Definities) tenzij uit de context anders blijkt.

4.1.1. Het Bod
De Bieder doet een Bod tot koop van alle Aandelen A Begemann van Aandeelhouders A, onder dé
voorwaarden en conform de bepalingen als opgenomen in dit Biedingsbericht.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders A die hun Aandelen A Begemann
onder het Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, betaling in contanten plaatsvinden
van de Biedprijs ten bedrage van EUR 1,00 in contanten en 18 Aandelen Tulip. Zie ook Hoofdstuk
6.1 (De Biedprijs).
Begemann keert al jaren geen dividend meer uit en door de hoogte van het geplaatste kapitaal van
€ 78.999.000 per 31 december 2004, ten opzichte van het Eigen Vermogen per 31 december 2004 van
€ 33.843.000 zijn zonder vermindering van het geplaatste kapitaal, geen dividenduitkeringen meer
mogelijk totdat het Eigen Vermogen meer bedraagt dan het geplaatste aandelenkapitaal. Tegen de in
juni 2004 besloten vermindering van het geplaatste kapitaal is met succes verzet bij de rechter
aangetekend. Begemann zal dan ook geen dividend uitkeren over 2005.
•

Op basis van de slötkoers per Aandeel Tulip op de laatste handelsdag voorafgaand aan het
persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie van circa 14% ten
opzichte van de slötkoers van een Aandeel A Begemann op 13 oktober 2005;

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste drie maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 23% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;
t

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste zes maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 41% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste twaalf maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 56% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;

Zie ook Hoofdstuk 8.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).

4.1.2. Rationale van het Bod
Het Bod maakt een snelle verwezenlijking van de strategie van Begemann mogelijk. Op de
Gestanddoeningsdatum van het Bod wordt een deel van de activa van Begemann te gelde gemaakt.
De Aandeelhouders A wordt een "exit" mogelijkheid geboden.
Het Bod verhoogt de liquiditeit van de Aandelen Tulip; de Bieder is voornemens te streven naar een
bundeling van de belangen in Tulip die zij na gestanddoening houdt. Op deze wijze kan Bieder
optreden als een stabiele aandeelhouder van Tulip, die gecommitteerd is aan de verdere toekomstige
ontwikkeling van Tulip. Na gestanddoening van het Bod zal Tulip twee grootaandeelhouders hebben,
te weten Begebel B.V. en Begemann/Sivex Agro.

Het Bod biedt de Aandeelhouders A de mogelijkheid de Aandelen A Begemann te verkopen tegen een
premie ten opzichte van de beurskoers van het Aandeel A Begemann voorafgaand aan de
aankondiging van het voorgenomen Bod. Zie ook Hoofdstuk 8.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).
Indien de Aandeelhouders A ingaan op het Bod betekent dat dat een deel van de onderwaardering
van de Aandelen A Begemann ten opzichte van de intrinsieke waarde van de Aandelen A Begemann
wordt weggenomen. Zie ook Hoofdstuk 8.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).
Naast een betaling in contanten ontvangen de Aandeelhouders A Aandelen Tulip waardoor het voor
hen mogelijk blijft in de toekomst van eventuele koerswinst van het Aandeel Tulip te profiteren.
Wanneer Aandeelhouders A geen prijs stellen op Aandelen Tulip zal het voor hen aanzienlijk
makkelijker zijn deze Aandelen Tulip te verkopen dan de huidige Aandelen A Begemann, gezien de
zeer beperkte liquiditeit van de Aandelen A Begemann ten opzichte van de Aandelen Tulip.

4.1.3 Voorwaarden van het Bod
Het Bod zal door de Bieder gestand worden gedaan indien aan ieder van de volgende voorwaarden is
voldaan:
a)

het besluit van 8juni 2004 tot vermindering van het kapitaal is ingetrokken;

b)

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten de voorwaardelijke
verkoop aan Bieder van het pakket Aandelen Tulip dat Bieder in staat stelt Aandelen Tulip
onder het Bod aan de Aandeelhouders A te leveren, goed te keuren;

c)

zoveel Aandelen Tulip als de Bieder nodig heeft om het Bod gestand te kunnen doen (i) zijn
van Begemann gekocht voor de overeengekomen prijs van Euro 0,19 per Aandeel Tulip, (ii) zijn
door Euronext Amsterdam in de notering genomen en (iii) zijn vrij van beslagen en andere
beperkingen en juridisch geleverd op de Gestanddoeningsdatum;

d)

een zodanig aantal Aandelen A Begemann wordt ter aanvaarding aangemeld dat tot op de
Sluitingsdatum ten minste 70 (zeventig) procent van het uitstaande aandelenkapitaal van
Begemann vertegenwoordigt;

e)

op of voorafgaand aan de Sluitingsdatum hebben zich geen feiten of omstandigheden
voorgedaan die op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht niet bij de Bieder bekend waren
of die, op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht, niet bij de Bieder bekend hoefden te zijn,
en die van zodanige essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van de Bieder verwacht kan
worden dat hij het Bod gestand doet;
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op of voorafgaand aan de Sluitingsdatum is geen openbare mededeling gedaan waaruit voor het
eerst blijkt dat een derde een openbaar bod op alle Aandelen A Begemann doet of voorbereidt,
of dat een derde het recht heeft verkregen op door Begemann of haar dochtermaatschappijen
nieuw uit te geven aandelen in het aandelenkapitaal van Begemann of een of meer van haar
dochtermaatschappijen;

g)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann zich op
geen enkele wijze verbonden hebben tot de uitbetaling van een dividend of een andere uitkering,
al dan niet in de vorm van aandelen, noch zal Begemann enig(e) dividend, kapitaalsuitkering of
andere uitkering, al dan niet in de vorm van aandelen, hebben uitbetaald;

h)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann geen
Aandelen A Begemann of opties op Aandelen A Begemann hebben ingetrokken of uitgegeven,
noch zal Begemann Aandelen A Begemann hebben ingekocht of verkocht;

i)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann geen
transacties in Aandelen Tulip hebben verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Bieder;

j)

voorafgaand aan de Sluitingsdatum heeft Begemann 'zich niet schuldig gemaakt aan een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die is aangegaan door
Begemann en de Bieder met betrekking tot het Bod en de koop van het pakket Aandelen
Tulip, in dier voege dat een dergelijke toerekenbare tekortkoming wezenlijke negatieve gevolgen
heeft voor de Bieder of het Bod, of dat zulks in redelijkheid had kunnen worden voorzien;

k)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum is er geen bevel,
schorsing, vonnis of besluit gegeven of verstrekt door een rechter, arbitragecommissie, overheid,
overheidsinstantie of ander toezichthoudende of administratieve instantie of van toepassing,
noch is er enig(e) wet, regel, regeling, bevel of verbod van overheidswege voorgesteld, in de wet
opgenomen, ten uitvoer gelegd of van toepassing verklaard op het Bod, welke op enigerlei
wezenlijke wijze de afronding van het Bod beperkt, verbiedt of vertraagd of waarvan zulks in
redelijkheid voorzienbaar is;

1)

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

4.1.4. Betaling in Aandelen Tulip
De Bieder heeft, ten einde aan de verplichting tot betaling van 18 Aandelen Tulip na gestanddoening
van het Bod te kunnen voldoen, op 30 november 2005 een koopovereenkomst gesloten met Begemann,
strekkende tot aankoop door Bieder van het aantal Aandelen Tulip dat gelijk is aan het aantal van de
ten tijde van de gestanddoening van het Bod aangemelde Aandelen A Begemann vermenigvuldigd met
een factor 18 (achttien) tegen een koopprijs van EUR 0,19 per Aandeel Tulip.
De Aandelen Tulip worden door Bieder gekocht onder de opschortende voorwaarden dat het Bod
gestand zal worden gedaan en dat er geen dreigende schending van de garanties onder de
koopovereenkomst is.
Zie ook Hoofdstuk 8.8 (Betaling in Aandelen Tulip).

4.1.5. Aanbeveling door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
De Raad van Commissarissen en de Tijdelijk Bestuurder hebben gelet op de strategische en financiële
aspecten van het Bod geconcludeerd dat het Bod in het belang is van Begemann en de
Aandeelhouders A.
De Raad van Commissarissen en de Tijdelijk Bestuurder zijn van mening dat het Bod redelijk en
evenwichtig is voor de Aandeelhouders A. De Raad van Commissarissen en de Tijdelijk Bestuurder
bevelen derhalve het Bod unaniem aan de Aandeelhouders A aan.

4.1.6. Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht worden door de heer J.H.M. D'Elfant, Tijdelijk
Voorzitter en enig lid in functie van de Raad van Commissarissen, geen Aandelen A Begemann
gehouden.
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht worden door de heer T.E. Westerterp, Tijdelijk
Bestuurder vari Begemann 3.040 Aandelen A Begemann gehouden. De heer Westerterp heeft
onherroepelijk toegezegd de door hem gehouden Aandelen A Begemann onder het Bod aan te melden.

4.1.7. Toegezegde Aandelen
De heer T.E. Westerterp en Begebel hebben onherroepelijk toegezegd de door hen gehouden Aandelen
A Begemann onder het Bod aan te melden. Deze toezegging betreft een totaal van 2.621.640 Aandelen
A Begemann, ofwel 46,49% van alle op het tijdstip van dit Biedingsbericht uitstaande Aandelen A
Begemann. Zie Hoofdstuk 8.3 (Toegezegde Aandelen).
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4.1.8. De Sluitingsdatum, de Gestanddoeningsdatum en de Dag van Betaling
De aanmeldingstermijn vangt aan op 2 december 2005, 09:00 uur Nederlandse tijd en eindigt,
behoudens verlenging, op 27 december 2005, 15:00 uur Nederlandse tijd, zijnde de Sluitingsdatum.
Aandelen A Begemann dienen te worden aangemeld op de wijze als aangegeven in het Biedingsbericht.
De Bieder behoudt zich het recht voor het Bod te verlengen. Indien het Bod wordt verlengd, zal de
Bieder daarvan binnen drie Beursdagen na de Sluitingsdatum kennis geven, zulks overeenkomstig het
bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte 1995.
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, zal de Bieder
aankondigen of het Bod gestand wordt gedaan, gebaseerd op het feit dat aan de voorwaarden van het
Bod is voldaan of dat daarvan afstand is gedaan. Tot deze voorwaarden behoort onder meer de
voorwaarde dat ten minste 70 procent van de uitstaande Aandelen A Begemann onder het Bod is
aangemeld. Zie Hoofdstuk 8.2 (Voorwaarden van het Bod). Onder omstandigheden kan van dergelijke
voorwaarden afstand worden gedaan. Aankondigingen betreffende het Bod zullen via een persbericht
worden gedaan en tevens worden gepubliceerd in de Officiële Prijscourant en in één of meer
Nederlandse landelijke dagbladen.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders A die
Aandelen A Begemann verkopen aan de Bieder binnen vijf Beursdagen na de Gestanddoeningsdatum,
zijnde de Dag van Betaling, de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel A Begemann dat op geldige
wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de
betrokken ongeldigheid) en geleverd.

4.1.9. Bieder
Bieder is een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Liedekerke.
De aandeelhouders van Bieder zijn, ieder voor één derde deel, R.A.M.A. Van Waeyenberge, C.B.C.M.
Van Waeyenberge en P.L.M.F. Van Waeyenberge. Zie Hoofdstuk 12 (Informatie over de Bieder en de
heer J.M.F. Van Waeyenberge).

4.1.10. Opheffing beursnotering
Indien minimaal 95% van de Aandelen A Begemann zijn aangemeld onder het Bod en de Bieder het
Bod gestand heeft gedaan, is de Bieder voornemens om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met
Euronext Amsterdam om de notering van de Aandelen A Begemann die verhandeld worden op
Euronext Amsterdam op te (doen) heffen.
De Bieder heeft thans geen plannen om de beursnotering van de Aandelen A Begemann na
gestanddoening van het openbaar Bod te beëindigen, indien een substantiële minderheid van de
Aandelen A Begemann niet wordt aangeboden. Dit neemt evenwel niet weg dat een besluit over
beëindiging van de notering van de Aandelen A Begemann op een later tijdstip wel kan worden
genomen indien zulks in het belang van Begemann is. Dit zal met name het geval kunnen zijn indien
de handel in de Aandelen A Begemann zodanig afneemt dat de kosten van de beursnotering en alles
wat daarmee samenhangt niet meer zijn te rechtvaardigen met het doel waartoe de beursnotering dient.

4.1.11. Beëindiging band met Begaclaim
Indien het Bod gestand wordt gedaan is de Bieder voornemens om het ertoe te leiden dat Begemann
wordt gesplitst in twee afzonderlijke naamloze vennootschappen "Begemann A" en "Begemann B" of
om het vermogen waar Certificaathouders B en Aandeelhouders B aanspraak op hebben op een
andere wijze van Begemann af te zonderen. Een dergelijke splitsing of afzondering zou een logisch
vervolg zijn op de huidige structuur van Begemann, waarin de economische belangen van de twee
groepen aandeelhouders (A en B) in feite niet of nauwelijks overlap vertonen.
De exacte vorm van de structuurwijziging is op dit moment niet bekend. De medewerking van
verschillende partijen is hiervoor vereist. De structuurwijziging zal op een wijze moeten geschieden die
geen afbreuk doet aan de rechten van de Aandeelhouders A, Aandeelhouders B of Certificaathouders
B in het kapitaal van Begemann.
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4.1.12. Uitkoop
Zodra de Bieder 95% van de geplaatste Aandelen A Begemann heeft kunnen verwerven en de
hierboven bedoelde splitsing of afzondering heeft plaatsgevonden, heeft de Bieder het voornemen om
kort daarna de wettelijke uitkoopprocedure te volgen overeenkomstig artikel 2:92a BW ter verkrijging
van de resterende Aandelen A Begemann.
Indien een uitkoopprocedure niet mogelijk is, behoudt de Bieder zich het recht voor om Begemann op
een andere wijze in haar groep van vennootschappen te integreren. De Bieder behoudt zich in dat
verband het recht voor om met inachtneming van wettelijke, en statutaire vereisten en rekening
houdend met de belangen van minderheidsaandeelhouders voorstellen te doen voor het aangaan van
een juridische fusie tussen Begemann en een dochtervennootschap van de Bieder, of om op enig
moment een voorstel tot ontbinding van Begemann te doen. Gezien de lopende kwesties bij Begemann
die recent een vermindering van het kapitaal van Begemann hebben verhinderd - in het bijzonder de
claim van Bresser Management - is het op dit moment nog onzeker of en wanneer dit zijn beslag zal
vinden.

4.1.13 Aankondigingen
Aankondigingen betreffende het Bod zullen via een persbericht worden gedaan en tevens worden
gepubliceerd in de Officiële Prijscourant en in één of meer Nederlandse landelijke dagbladen.

4.2. Samenvatting van het tijdschema
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het verwachte tijdschema voor het Bod. Dit verwachte
tijdschema is onderhevig aan verandering indien het Bod wordt verlengd of gewijzigd.
Verwachte Datum en Tijd

Gebeurtenis

(Alle tijden zijn Nederlandse tijd)
1 december 2005

Publicatie van de advertentie waarin de verkrijgbaarstelling van het
biedingsbericht wordt aangekondigd evenals de aanvang van de
aanmeldingstermijn op 2 december 2005

2 december 2005, 09:00 uur

Aanvang van de aanmeldingstermijn

16 december 2005, 14:00 uur

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

27 december 2005, 15:00 uur

Sluitingsdatum
Uiterste datum waarop Aandeelhouders A Aandelen A Begemann
kunnen aanmelden

Uiterlijk vijf Beursdagen na de
Sluitingsdatum

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

Uiterlijk vijf dagen na de
Gestanddoeningsdatum

Dag van betaling
Betaling voor en levering van Aandelen A Begemann die op geldige
wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) onder de
voorwaarde dat het Bod wordt gestand gedaan
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5. ENGLISH SYNOPSIS/ENGELSE SAMENVATTING
This Chapter is merely a summary of the Offer Memorandum. This synopsis in the English language
does not contain a literal translation of paragraphs of the Offer Memorandum. In case of discrepancies
between the Offer Memorandum and this English synopsis, the language of the Offer Memorandum
prevails. Security holders are advised to review the Offer Memorandum thoroughly and completely and to
seek independent advice where appropriate in order to reach a balanced judgement in respect of the Offer
itself and the contents of the Offer Memorandum.
Words and expressions which have been written with a capital, have the meaning as defined below under
'Definitions'.

General
The distribution of this document (the "Offer Memorandum") 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
Memorandum are required to take due note of and observe all such restrictions and obtain any
necessary authorisations, approvals or consents. Neither Sivex Agro N.V., Begemann nor its advisers
accept any liability for any violation by any person of any such restriction. Reference is made to
Chapter 1.2 (Beperkingen).

The Offer
The Offeror is making an Offer to purchase from Shareholders A all outstanding Shares A Begemann,
on the terms and subject to the conditions and restrictions contained in this Offer Memorandum.
Shareholders tendering their Shares A Begemann under the Offer will be paid the Offer Price per
Share A Begemann of EUR 1.00 in cash and 18 Shares Tulip in respect of each Share A Begemann
validly tendered (or defectively tendered provided that such defect has been waived by the Offeror)
and delivered (geleverd), subject to the Offer being declared unconditional.
•

On the basis of the closing share price per Tulip Share on the last trading day preceding the
press •release dated 14 October 2005, the Offer Price represents a premium of 14% over the
closing share price per Share A Begemann on 13 October 2005;

•

On the basis of the average closing share price per Tulip Share during the last three months
preceding the press release dated 14 October 2005, the Offer Price represents a premium of 23%
over the average closing share price per Share A Begemann during the same period;

•

On the basis of the average closing share price per Tulip Share during the last six months
preceding the press release dated 14 October 2005, the Offer Price represents a premium of 41%
over the average closing share price per Share A Begemann during the same period;

•

On the basis of the average closing share price per Tulip Share during the last twelve months
preceding the press release dated 14 October 2005, the Offer Price represents a premium of 56%
over the average closing share price per Share A Begemann during the same period;

Rationale for the Offer
The Offer enables Begemann to execute its strategy expeditiously. When the Offer is declared
unconditional, part of the assets of Begemann are liquidated Shareholders A. The Shareholders A is
offered an "exit" possibility.
The Offer will increase the liquidity of the Shares Tulip; the Offer creates a large shareholder in Tulip,
committed to the company's success and gives Tulip the extra scope it needs to execute its strategy.
The Offer enables the Shareholders A to sell the Shares A Begemann at a premium compared to the
share price of Share A Begemann before the announcement of the Offer.
Acceptance of the Offer by Shareholders A implies that part of the discount of the Shares A
Begemann with respect to the intrinsic value of the Shares A Begemann is removed.
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Besides a cash payment, Shareholders A receive Shares Tulip which enables them to benefit from
possible share price appreciation of the Shares Tulip in the future. If Shareholders A are not
interested in Shares Tulip it will be considerably easier for them to sell off these Shares Tulip than the
Shares A Begemann they currently own, given the very limited liquidity of the Shares A Begemann
compared to the Shares Tulip.

Recommendation by the Supervisory Board and the Management Board
The Supervisory Board and the Management Board have duly considered the strategic and financial
aspects of the Offer and have reached the conclusion that the Offer is in the best interests of
Begemann, the Shareholders A and other stakeholders in Begemann.
The Supervisory Board and Management Board are of the opinion that the Offer is reasonable and
fair to the Shareholders A. Therefore, the Supervisory Board and Management Board support the
Offer and unanimously recommend the Offer to the Shareholders A for acceptance.
1 December 2005
Supervisory Board
J.H.M. D'Elfant, Acting Chairman;

Management Board
T.E. Westerterp, Acting Executive Director

Irrevocables
Mr. T.E. Westerterp and Begebel B.V. have irrevocably undertaken to tender Shares A Begemann
held by them under the Offer. Such undertakings are in respect of a total of 2,621,640 Shares A
Begemann, representing approximately 46.49% of the outstanding Shares A Begemann on the date of
this Offer Memorandum.

Shares held by members of the Supervisory Board and the Management Board
On the date of this Offer Memorandum, no Shares A Begemann are held by Mr. J.H.M. D'Elfant,
Acting Chairman and only member of the Supervisory Board.
On the date of this Offer Memorandum, 3,040 Shares A Begemann are held by Mr. T.E. Westerterp,
Acting Executive Director and only member of the Management Board, who has irrevocably
undertaken to tender the Shares A Begemann held by him under the Offer.

Conditions to the Offer
The Offer shall be declared unconditional (gestanddoening) if the Offer Conditions as set out below
are fulfilled or, if permitted by applicable law, waived by the party entitled to waive such conditions.
a)

the shareholders' resolution dated 8 June 2004 approving the capital repayment in the form of
two Shares Tulip, has been revoked;

b)

the Extraordinary General Meeting of Shareholders has decided to approve the conditional sale
to Offeror of the amount of Shares Tulip that enables the Offeror to deliver the Shares Tulip
to the Shareholders A;

c)

the number of Shares Tulip required by the Offeror to declare the Offer unconditional (i) have
been acquired from Begemann at the agreed price of € 0.19 per Share Tulip, (ii) have been
admitted to trading by Euronext Amsterdam and (iii) are free of encumbrances and other
restrictions and delivered (geleverd) at the Unconditional Date;

d)

such number of Shares A Begemann are tendered for acceptance that these represent at least
70% of the Shares A Begemann outstanding;

e)

on or prior to the Acceptance Closing Date no facts or circumstances have occurred that, on
the date of this Offer Memorandum, were not known to the Offeror or that, on the date of
this Offer Memorandum, the Offeror could not reasonably be expected to know and that are of
a nature that the Offeror cannot reasonably be expected to declare the Offer unconditional;
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f)

on or prior to the Acceptance Closing Date no public announcement has been made indicating
for the first time that a third party is making or preparing a public offer for all outstanding
Shares A Begemann, or that a third party has obtained the right to acquire or subscribe for
shares to be issued by Begemann or its subsidiaries in the share capital of Begemann or one or
more of its subsidiaries;

g)

between the date of this Offer Memorandum and the Acceptance Closing Date, Begemann has
not committed itself in any way to the payment of any dividend or other distribution, whether
or not in the form of shares, nor has Begemann paid out any dividend, capital repayment or
any other distribution, whether or not in the form of shares;

h)

between the date of this Offer Memorandum and the Acceptance Closing Date, Begemann has
not cancelled or issued any Shares A Begemann or any options on Shares A Begemann, nor
has Begemann bought or sold any Shares A Begemann;

i)

between the date of this Offer Memorandum and the Acceptance Closing Date, Begemann has
not executed any transaction involving Shares Tulip without prior written consent by the
Offeror;

j)

prior to the Acceptance Closing Date Begemann has not breached certain undertakings included
in the agreement entered into by Begemann and the Offeror regarding the Offer and the
conditional sale by Begemann of the Shares Tulip, to the extent that such breach has or could
reasonably be expected to have material adverse repercussions for the Offeror or the Offer;

k)

between the date of this Offer Memorandum and the Acceptance Closing Date, no order, stay,
judgement or decree is issued by any court, arbitral tribunal, government, governmental
authority or other regulatory or administrative authority and is in effect, or any statute, rule,
regulation, governmental order or injunction shall have been proposed, enacted, enforced or
deemed applicable to the Offer, any of which restrains, prohibits or delays or is reasonably
likely to restrain, prohibit or delay consummation of the Offer in any material respect;

1)

on or prior to the Acceptance Closing Date no notification has been received from the AFM
that the Offer has been made in conflict with any of the stipulations of Chapter Ha of the Wte
1995, within the meaning of section 32a of the Bte 1995 to the extent that the security
institutions pursuant to section 32a of the Bte 1995 would not be allowed to co-operate with
the settlement of the Offer;

Acceptance Closing Date, Unconditional Date, and Settlement Date
The Acceptance Period begins on 2 December 2005 at 9:00 hours Amsterdam time and ends, subject
to extension on 27 December 2005 at 15:00 hours Amsterdam time. Shares A Begemann should be
tendered as set out in this Offer Memorandum. The Offeror reserves the right to extend the
Acceptance Period. If the Acceptance Period is extended, the Offeror will give notice thereof within
three Business Days after the Acceptance Closing Date, in accordance with the provisions of article
9o, paragraph 5 of the Bte 1995.
Within five Business Days following the Acceptance Closing Date, such date being the Unconditional
Date, the Offeror will determine whether the Offer Conditions have been fulfilled or are to be waived
by the Offeror and will announce whether the Offer has been declared unconditional. The Offer
Conditions include, but are not limited to, the condition that such number of Shares A Begemann are
tendered for acceptance that these represent at least 70% of the Shares A Begemann outstanding.
Under certain circumstances such conditions can be waived.
In the event that the Offeror announces that the Offer is declared unconditional, the Shareholders A
tendering Shares A Begemann for acceptance pursuant to the Offer will receive within five Business
Days following the Unconditional Date, such date being the Settlement Date, the Offer Price per
Share A Begemann in respect of each Share A Begemann validly tendered (or defectively tendered
provided that such defect has been waived by the Offeror) and delivered.
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Offeror
The Offeror, a limited liability company (naamloze vennootschap), with its statutory seat in
Liedekerke, Belgium, was incorporated under Belgian law. The shares of the Offeror are held by, each
representing one third of the share capital, R.A.M.A. Van Waeyenberge, C.B.C.M. Van Waeyenberge
and P.L.M.F. Van Waeyenberge.

Delisting
If at least 95% of the Shares A Begemann have been tendered and the Offeror has declared the Offer
unconditional, the Offeror intends to enter into discussions with Euronext Amsterdam in order to
terminate Begemann's listing on Euronext Amsterdam as soon as possible.
Should the Offer be declared unconditional, the Offeror currently has no plans to terminate
Begemann's listing on Euronext Amsterdam, if a substantial minority of Shares A Begemann are not
tendered. This however, will not preclude the Offeror from making a decision on terminating
Begemann's listing on Euronext Amsterdam at a later date, if this would be in the interest of
Begemann. This would specifically be the case if trading in Shares A Begemann declines to such a
level that the costs associated with the listing and all that it entails, are no longer justified in light of
the purpose of the listing.

Severing ties with Begaclaim
When the Offer has become unconditional, the Offeror intends to either demerge Begemann into two
separate limited liability companies "Begemann A" and "Begemann B" or to separate the assets that
can be attributed to the holders of Depositary Receipts B from the total assets of Begemann in a
different way. Such demerger or separation would be a logical consequence of the current structure of
Begemann, in which structure the economic interests of the two groups of shareholders (A and B) do
not or hardly correspond.
At this moment the final form of the structure change is not known yet. The cooperation of all
parties involved is required in order to implement such change. The structure change will be
constructed in a way that will not damage the rights of the Shareholders A, Shareholders B or holder
of depository receipts B in the share capital of Begemann.

Squeeze out procedure
As soon as the Offeror has acquired 95% of the issued Shares A Begemann and the demerger or
separation referred to above has occurred, the Offeror intends to start the legal squeeze-out procedure
in accordance with article 2:92a of the Dutch Civil Code in order to acquire the remaining 5% of the
issued Shares A Begemann.
If a squeeze-out procedure in accordance with Dutch law is not possible, the Offeror reserves the right
to integrate Begemann in its group of companies in a different manner. Subject to relevant provisions
of Dutch law and Begemann's articles of association and taking into account the interests of the
minority shareholders, the Offeror reserves the right to, at some point in time, propose to merge
Begemann and a subsidiary of the Offeror or to dissolve Begemann. Considering the ongoing issues at
Begemann that have recently prevented a reduction of capital of Begemann - in particular the claim
of Bresser Management -, it is uncertain at this stage if and when such merger or dissolution could
be effected.

Announcements
Announcements concerning the Offer will be issued by press release and will be published in the Daily
Official List and in one or more Dutch daily newspapers.
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Indicative timetable
Expected date and time

Event

(All times are Amsterdam time)
1 December 2005

Publication of the advertisement announcing the availability of the
Offer Memorandum as well as the commencement of the Acceptance
Period asfrom 2 December 2005

2 December 2005, 09:00 hours

Commencement of the Acceptance Period under the Offer

16 December 2005, 14:00 hours

Extraordinary General Meeting of Shareholders

27 December 2005, 15:00 hours

Acceptance Closing Date
Deadline for Shareholders A wishing to tender Shares A Begemann

Not later than five Business Days
after the Acceptance Closing Date

Unconditional Date
The date on which the Offeror shall publicly announce whether the
Offer is declared unconditional in accordance with article 9t,
paragraph 4 of the Bte 1995

Not later than five Business Days
after the Unconditional Date

Settlement Date
The date on which, in accordance with the terms and conditions of
the Offer, the Offeror shall pay the Offer Price per Share A
Begemann to the Shareholders A who have validly tendered (or
defectively tendered provided that such defect has been waived by
the Offeror) and delivered their Shares A Begemann under the
Offer, subject to the Offer being declared unconditional

Definitions
Acceptance Closing Date

the time and date on which the Offer expires, being at 15:00 hours,
Amsterdam time, on 27 December 2005, unless extended in
accordance with article 9o paragraph 5 of the Bte 1995

Acceptance Period

the period during which the Shareholders can tender their Shares to
the Offeror, which begins on 2 December 2005 at 09:00 hours,
Amsterdam time, and ends on the Acceptance Closing Date

AFM

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

Begemann

Koninklijke Begemann Groep N.V. / Royal Begemann Group N.V.,
a limited liability company, incorporated under Dutch law, with its
statutory seat in Breda, the Netherlands

Bte 1995

the Securities Markets Supervision Decree 1995, as amended from
time to time

Business Days

a day on which Euronext Amsterdam is open for trading

Daily Official List

The Daily Official List (Officiële Prijscourant) of Euronext
Amsterdam

Depository Receipt(s) B

depository receipts of Shares B Begemann

EUR or €

Euro

Euronext Amsterdam

Stock Market of Euronext Amsterdam N.V.
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Extraordinary General Meeting of
Shareholders

the Extraordinary General Meeting of Shareholders A and
certificate holders B, that will be held on 16 December 2005, at
Hotel Brabant, Heerbaan 4-5 in Breda where among other things
the Offer will be discussed and commented

Management Board

the management board of Begemann

Offeror

Sivex Agro N.V. a limited liability company with its statutory seat
in Liedekerke, België

Offer

the Offer described in this Offer Memorandum

Offer Conditions

the conditions to the Offer as set out in this chapter (English
Synopsis)

Offer Memorandum

this Offer Memorandum relating to the offer

Offer Price

a cash amount of EUR 1.00, and 18 Shares Tulip

Shareholder(s) A

Holder(s) of one or more Shares A Begemann

Shareholder(s) B

Holder(s) of one or more Shares B Begemann

Share(s) A Begemann

one or more shares A in the share capital of Begemann, with a
nominal value of EUR 14.00 each

Share(s) B Begemann

one or more shares B in the share capital of Begemann, with a
nominal value of EUR 0.01 each

Share(s) Tulip

one or more shares in the share capital of Tulip, with a nominal
value of EUR 0.22 each

Supervisory Board

the supervisory board of Begemann

Tulip

Tulip Computers N.V., a limited liability company, with its
statutory seat in Amersfoort, the Netherlands

Unconditional Date

the date on which the Offeror shall publicly announce whether the
Offer is declared unconditional, being not later than 5 Business
Days after the Acceptance Closing Date, in accordance with article
9t, paragraph 4 of the Bte 1995

Wte 1995

the Securities Markets Supervision Act 1995,as amended from time
to time
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6. UITNODIGING AAN DE AANDEELHOUDERS
Onder verwijzing naar alle mededelingen, voorwaarden en beperkingen die in dit Biedingsbericht zijn
opgenomen, worden de Aandeelhouders A hierbij uitgenodigd om hun Aandelen A Begemann ter
verkoop aan te melden bij de Bieder op de navolgende wijze en onder de navolgende voorwaarden:

6.1 De biedprijs
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders A die hun Aandelen A Begemann
onder het Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, betaling plaatsvinden van een
bedrag in contanten van € 1,00 en van 18 Aandelen Tulip.

6.2 Aanvaarding door aandeelhouders
Aandeelhouders A die hun Aandelen A Begemann aan toonder hebben gedeponeerd bij een bank of
een commissionair en deze willen aanmelden, wordt verzocht hun Aandelen A Begemann via hun
bank of commissionair ter verkoop aan te melden bij Fortis Bank. De aanmelding dient uiterlijk om
15:00 uur, Nederlandse tijd, op 27 december 2005, zijnde de Sluitingsdatum, te zijn geschied,
behoudens verlenging van het Bod overeenkomstig de voorwaarden van dit Biedingsbericht.
Aanmelding is behoudens het anders bepaalde in het Bte 1995 onherroepelijk.
Toegelaten Instellingen kunnen uitsluitend schriftelijk de aanmelding van Aandelen A Begemann
kenbaar maken bij het Omwissel- en Betaalkantoor, zijnde Fortis Bank (afdeling Settlements
verwisselkantoor), postbus 243, 1000 AE, Amsterdam, tel.: +31(0)20 527 2458, fax: +31(0)20 527 1963,
e-mail: fbgc.verwisselkantoor@nl.fortisbank.com. Door aanmelding verklaren Toegelaten Instellingen
de aangemelde Aandelen A Begemann in bewaring te hebben en verplichten zij zich tot levering van
de aangemelde Aandelen A Begemann aan de Bieder na gestanddoening van het Bod.
Tenzij anders is bepaald in het Bte 1995, vormt het aanmelden van Aandelen A Begemann ter
aanvaarding van het Bod een onherroepelijke opdracht tot het blokkeren van enigerlei poging de
aangemelde Aandelen A Begemann te leveren, zodat op of voorafgaand aan de Dag van Betaling niet
tot levering van Aandelen A Begemann kan worden overgegaan (anders dan aan het Omwissel- en
Betaalkantoor op de Dag van Betaling indien het Bod gestand is gedaan en de Aandelen A Begemann
voor koop zijn aanvaard) en tot het debiteren op de Dag van Betaling van de effectenrekening waarop
dergelijke Aandelen A Begemann worden gehouden terzake van alle aangemelde Aandelen A
Begemann na ontvangst van een opdracht van het Omwissel- en Betaalkantoor tot ontvangst van dje
Aandelen A Begemann voor de Bieder en tegen betaling door het Omwissel- en Betaalkantoor van de
Biedprijs voor die Aandelen A Begemann.
Aandeelhouders A die beschikken over Aandelen A Begemann op naam (anders dan op naam van
Euroclear) en deze wensen aan te melden onder het Bod dienen een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier, dat bij Fortis Bank op verzoek verkrijgbaar is, per aangetekende post te
retourneren aan Fortis Bank. Houders van Aandelen A Begemann aan toonder in de vorm van Kstukken dienen deze eveneens door middel van een aanmeldingsformulier aan te melden aangezien deze
omgezet dienen te worden in Aandelen A Begemann op naam. Aanmeldingsformulieren dienen
uiterlijk om 15:00 uur, Nederlandse tijd, op 27 december 2005, zijnde de Sluitingsdatum, behoudens
verlenging van het Bod overeenkomstig de voorwaarden van dit Biedingsbericht, door Fortis Bank te
zijn ontvangen. Het getekende aanmeldingsformulier zal een akte van overdracht en een
onherroepelijke volmacht behelzen die Fortis Bank in staat stelt de overdracht van de desbetreffende
Aandelen A Begemann in ruil voor de Biedprijs per Aandeel A Begemann namens partijen te
voltooien, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in dit Biedingsbericht opgenomen.
Door zijn Aandelen A Begemann aan te melden onder het Bod verklaart, garandeert en zegt elke
Aandeelhouder A die aanmeldt anders dan via een Toegelaten Instelling jegens de Bieder toe op de
dag dat die Aandelen A Begemann worden aangemeld tot en met de Dag van Betaling, behoudens
correcte intrekking van een aanmelding, dat:
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a)

de aanmelding van Aandelen A Begemann aanvaarding inhoudt door de Aandeelhouder A van
het Bod onder de voorwaarden van het Bod;

b)

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

c)

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

6.3. Gestanddoening
Het Bod wordt gestand gedaan indien aan de voorwaarden vermeld in Hoofdstuk 8.2 (Voorwaarden
van het Bod) is voldaan. Onder omstandigheden kan van dergelijke voorwaarden afstand worden
gedaan.
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, zal de Bieder
vaststellen of al dan niet aan de voorwaarden van het Bod is voldaan of dat daarvan afstand zal
worden gedaan, op grond waarvan de Bieder zal aankondigen of het Bod al dan niet gestand wordt
gedaan, dan wel mededelen dat er nog onzekerheid bestaat over de vervulling van één of meer
voorwaarden van het Bod. Aankondigingen betreffende het Bod zullen via een persbericht worden
gedaan en tevens worden gepubliceerd in de Officiële Prijscourant en in één of meer Nederlandse
landelijke dagbladen.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zal de Bieder alle Aandelen A
Begemann kopen die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd.

6.4. Verlenging
De Bieder heeft de discretionaire bevoegdheid het Bod te verlengen, in welk geval alle verwijzingen in
dit Biedingsbericht-naar de "Sluitingsdatum" of "15:00 uur, Nederlandse tijd, op 27 december 2005"
tenzij uit de context anders blijkt, worden verschoven naar de uiterste datum en tijd waarop de
verlenging van het Bod betrekking heeft.
Indien het Bod wordt verlengd met als gevolg dat de verplichting tot aankondiging of het Bod al dan
niet gestand wordt gedaan, wordt uitgesteld, zal dit uiterlijk op de derde Beursdag na de
oorspronkelijke Sluitingsdatum openbaar worden aangekondigd, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 9o, lid 5 Bte 1995.

6.5. Na-aanmelding
De Bieder behoudt zich het recht voor om - na gestanddoening van het Bod - Aandeelhouders A die
hun Aandelen A Begemann niet onder het Bod hebben aangemeld de gelegenheid te bieden tot naaanmelding van de door hen gehouden Aandelen A Begemann. Voor een eventuele na-aanmelding
zullen dezelfde voorwaarden gelden als omschreven in dit Biedingsbericht. Openstelling van de naaanmeldingstermijn zal uiterlijk ten tijde van de openbare mededeling terzake van de gestanddoening
van het Bod worden aangekondigd.

6.6. Betaling
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders A die
Aandelen A Begemann onder het Bod verkopen op de Dag van Betaling de Biedprijs ontvangen voor
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elk Aandeel A Begemann dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de
Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, op welk moment ontbinding
of nietigverklaring van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder A niet toegestaan zal zijn.

6.7. Commissie
Fortis Bank zal de Toegelaten Instellingen namens de Bieder een provisie betalen van EUR 0,02 per
Aandeel A Begemann dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, met een maximum van EUR 5.000
per aanmeldende Aandeelhouder A. De Toegelaten Instellingen dienen hun commissie binnen 30 dagen
na de Gestanddoeningsdatum te declareren via het Omwissel- en Betaalkantoor. Het is mogelijk dat
aan Aandeelhouders A kosten in rekening worden gebracht door hun eigen bank of commissionair.
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7. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
Op 16 december 2005, om 14:00 uur, Nederlandse tijd, zal de Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van Begemann worden gehouden in het Hotel Brabant, Heerbaan 4-5 te Breda,
waarin het Bod zal worden toegelicht en besproken overeenkomstig het bepaalde in artikel 9q, Bte
1995. De informatie die voor Aandeelhouders A noodzakelijk is voor een adequate beoordeling van
het Bod, zoals bedoeld in artikel 9q, Bte 1995, is opgenomen in dit Biedingsbericht.
Tevens zullen onder meer de volgende onderwerpen op de agenda staan en, voor zover van toepassing,
als besluit worden voorgelegd:
(i)

de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor
het door hen gevoerde toezicht en bestuur voor zover zulks blijkt uit de openbaar verkrijgbare
informatie, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan. Tevens zullen de
leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur terugtreden op voorwaarde
dat het Bod gestand gedaan wordt;

(ii)

De heer J.M.F. Van Waeyenberge en de heer H.H. Jacobs te benoemen als leden van de Raad
van Commissarissen met ingang van de Dag van Betaling, onder de opschortende voorwaarde
dat het Bod gestand is gedaan;

(iii)

De heer H.C.C. Alkemade te benoemen als lid van de Raad van Bestuur met ingang van de
Dag van Betaling, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan;

(iv)

Intrekking van het besluit van 8 juni 2004 dat strekte tot kapitaalsvermindering en uitkering
aan Aandeelhouders A van twee Aandelen Tulip per Aandeel A Begemann;

(v)

goedkeuring van de voorwaardelijke verkoop aan Bieder van het pakket Aandelen Tulip dat
Bieder in staat stelt Aandelen Tulip onder het Bod aan de Aandeelhouders te leveren. Zie ook
Hoofdstuk 8.8 (Betaling in Aandelen Tulip);

(vi)

bekrachtiging van de besluiten die tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Begemann op 14 oktober 2005 zijn genomen:
1.

vaststelling jaarrekening 2004 van Begemann;

2.

decharge van de Raad van Bestuur;

3.

decharge van de Raad van Commissarissen;

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats
overeenkomstig de Begemann Statuten.
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8. HET BOD
8.1. Inleiding
Op 14 oktober 2005 kondigden de heer J.M.F. Van Waeyenberge en Begemann gezamenlijk aan dat
de verwachting gerechtvaardigd was dat overeenstemming bereikt zou worden aangaande een door de
heer J.M.F. Van Waeyenberge, of een door hem gecontroleerde vennootschap, uit te brengen openbaar
bod op alle Aandelen A Begemann in het kapitaal van Begemann, genoteerd aan de effectenbeurs van
Euronext Amsterdam. Sinds die datum is er definitieve overeenstemming bereikt met betrekking tot
het Bod en de voorwaarden en condities zijn weergegeven in dit Biedingsbericht.

8.2. Voorwaarden van het Bod
Het Bod zal door de Bieder gestand worden gedaan indien aan ieder van de volgende voorwaarden is
voldaan:
a)

het besluit van 8 juni 2004 tot vermindering van het kapitaal is ingetrokken;

b)

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten de voorwaardelijke
verkoop aan Bieder van het pakket Aandelen Tulip dat Bieder in staat stelt Aandelen Tulip
onder het Bod aan de Aandeelhouders A te leveren, goed te keuren;

c)

zoveel Aandelen Tulip als de Bieder nodig heeft om het Bod gestand te kunnen doen (i) zijn
van Begemann gekocht voor de overeengekomen prijs van Euro 0,19 per Aandeel Tulip, (ii) zijn
door Euronext Amsterdam in de notering genomen en (iii) zijn vrij van beslagen en andere
beperkingen en juridisch geleverd op de Gestanddoeningsdatum;

d)

een zodanig aantal Aandelen A Begemann wordt ter aanvaarding aangemeld dat tot op de
Sluitingsdatum ten minste 70 (zeventig) procent van het uitstaande aandelenkapitaal van
Begemann vertegenwoordigt;

e)

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

f)

op of voorafgaand aan de Sluitingsdatum is geen openbare mededeling gedaan waaruit voor het
eerst blijkt dat een derde een openbaar bod op alle Aandelen A Begemann doet of voorbereidt,
of dat een derde het recht heeft verkregen op door Begemann of haar dochtermaatschappijen
nieuw uit te geven aandelen in het aandelenkapitaal van Begemann of een of meer van haar
dochtermaatschappijen;

g)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann zich op
geen enkele wijze verbonden hebben tot de uitbetaling van een dividend of een andere uitkering,
al dan niet in de vorm van aandelen, noch zal Begemann enig(e) dividend, kapitaalsuitkering of
andere uitkering, al dan niet in de vorm van aandelen, hebben uitbetaald;

h)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann geen
Aandelen A Begemann of opties op Aandelen A Begemann hebben ingetrokken of uitgegeven,
noch zal Begemann Aandelen A Begemann hebben ingekocht of verkocht;

i)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum zal Begemann geen
transacties in Aandelen Tulip hebben verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Bieder;

j)

voorafgaand aan de Sluitingsdatum heeft Begemann zich niet schuldig gemaakt aan een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die is aangegaan door
Begemann en de Bieder met betrekking tot het Bod en de koop van het pakket Aandelen
Tulip, in dier voege dat een dergelijke toerekenbare tekortkoming wezenlijke negatieve gevolgen
heeft voor de Bieder of het Bod, of dat zulks in redelijkheid had kunnen worden voorzien;
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k)

tussen de publicatiedatum van dit Biedingsbericht en de Sluitingsdatum is er geen bevel,
schorsing, vonnis of besluit gegeven of verstrekt door een rechter, arbitragecommissie, overheid,
overheidsinstantie of ander toezichthoudende of administratieve instantie of van toepassing,
noch is er enig(e) wet, regel, regeling, bevel of verbod van overheidswege voorgesteld, in de wet
opgenomen, ten uitvoer gelegd of van toepassing verklaard op het Bod, welke op enigerlei
wezenlijke wijze de afronding van het Bod beperkt, verbiedt of vertraagd of waarvan zulks in
redelijkheid voorzienbaar is;

1)

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

De voorwaarden in (a) tot en met (k) hierboven strekken ten behoeve van de Bieder, die daarvan
afstand kan doen. Van de voorwaarde onder (d) kan alleen door Bieder en Begemann gezamenlijk in
onderling overleg afstand worden gedaan.

8.3. Toegezegde aandelen
De heer T.E. Westerterp en Begebel hebben onherroepelijk toegezegd de door hen gehouden Aandelen
A Begemann onder het Bod aan te melden. Deze toezeggingen betreffen een totaal van 2.621.640
Aandelen A Begemann, ofwel 46,49% van alle op het tijdstip van dit Biedingsbericht uitstaande
Aandelen A Begemann. Deze toezeggingen wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Aandeelhouder
Deheer T.E.Westerterp

Aantal Aandelen A
Begemann
3.040

Belang
0,05%

Begebel

2.618.600

46,44%

Totaal

2.621.640

46,49%

De aandelen in Begebel worden voor 100% gehouden door de heer A.H.C. Deleye. De heer Deleye is
tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tulip.

8.4. Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht worden door de heer J.H.M. D'Elfant, Tijdelijk
Voorzitter en enig lid in functie van de Raad van Commissarissen, geen Aandelen A Begemann
gehouden.
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht worden door de heer T.E. Westerterp, Tijdelijk
Bestuurder van Begemann 3.040 Aandelen A Begemann gehouden. De heer Westerterp heeft
onherroepelijk toegezegd de door hem gehouden Aandelen A Begemann onder het Bod aan te melden.

8.5. Rationale van het Bod
Het openbaar bod door Bieder geeft Begemann de mogelijkheid de strategie, zoals zij die in haar
jaarverslag over 2004 verwoordt, op korte termijn en op overzichtelijke wijze te verwezenlijken. Deze
strategie is volgens het jaarverslag 2004 gericht op het zo spoedig mogelijk bereiken van een voor de
Aandeelhouders A acceptabele "exit-regeling".
Reeds in 2000 is besloten om over te gaan tot een gecontroleerde verkoop van de activa van
Begemann, waarbij de bestaande participaties zullen worden afgestoten, de overige activa te gelde
zullen worden gemaakt en aldus vrijgekomen middelen op termijn aan de Aandeelhouders A zullen
worden uitgekeerd. Op het tijdstip van dit Biedingsbericht is de enig overgebleven participatie van
Begemann het aandelenbelang dat zij in Tulip houdt.
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Het Bod maakt een snelle verwezenlijking van de strategie van Begemann mogelijk. Op de
Gestanddoeningsdatum van het Bod wordt een deel van de activa van Begemann te gelde gemaakt.
De Aandeelhouders A wordt een "exit" mogelijkheid geboden.
Het Bod verhoogt de liquiditeit van de Aandelen Tulip; de Bieder is voornemens te streven naar een
bundeling van de belangen in Tulip die zij na gestanddoening houdt. Op deze wijze kan Bieder
optreden als een stabiele aandeelhouder van Tulip, die gecommitteerd is aan de verdere toekomstige
ontwikkeling van Tulip. Na gestanddoening van het Bod zal Tulip twee grootaandeelhouders hebben,
te weten Begebel B.V. en Begemann/Sivex Agro.
Het Bod biedt de Aandeelhouders A de mogelijkheid de Aandelen A Begemann te verkopen tegen een
premie ten opzichte van de beurskoers van het Aandeel A Begemann voorafgaand aan de
aankondiging van het voorgenomen Bod. Zie ook Hoofdstuk 8.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).
Indien de Aandeelhouders A ingaan op het Bod betekent dat dat een deel van de onderwaardering
van de Aandelen A Begemann ten opzichte van de intrinsieke waarde van de Aandelen A Begemann
wordt weggenomen. Zie ook Hoofdstuk 8.6 (Onderbouwing van de Biedprijs).
Naast een betaling in contanten ontvangen de Aandeelhouders A Aandelen Tulip waardoor het voor
hen mogelijk blijft in de toekomst van eventuele koerswinst van het Aandeel Tulip te profiteren.
Wanneer Aandeelhouders A geen prijs stellen op Aandelen Tulip zal het voor hen aanzienlijk
makkelijker zijn deze Aandelen Tulip te verkopen dan de huidige Aandelen A Begemann, gezien de
zeer beperkte liquiditeit van de Aandelen A Begemann ten opzichte van de Aandelen Tulip.

8.6. Onderbouwing van de biedprijs
De Biedprijs is vastgesteld op basis van zorgvuldige financiële analyses van openbare gegevens,
bestaande uit de volgende elementen:
•

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

•

een analyse van de intrinsieke waarde per Aandeel A Begemann op basis van de geschatte
marktwaarde van de activa en passiva van Begemann, alsmede een inschatting van overige
(mogelijke) verplichtingen van Begemann.

8.6.1. Premieanalyse
•

Op basis van de slötkoers per Aandeel Tulip op de laatste handelsdag voorafgaand aan het
persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie van circa 14% ten
opzichte van de slötkoers van een Aandeel A Begemann op 13 oktober 2005;

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste drie maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 23% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste zes maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 41% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;

•

Op basis van de gemiddelde slötkoers per Aandeel Tulip gedurende de laatste twaalf maanden
voorafgaand aan het persbericht van 14 oktober 2005, vertegenwoordigt de Biedprijs een premie
van circa 56% ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel A Begemann over
dezelfde periode;

De koersontwikkeling van het Aandeel A Begemann, alsmede de hoogte van de Biedprijs gedurende de
twaalf maanden vóór de eerste openbare aankondiging van het onderhavige Bod staan hieronder
weergegeven.
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8.6.2 Analyse op basis van inschatting intrinsieke waarde Aandelen A Begemann
Reeds lange tijd noteert het Aandeel A Begemann tegen een significante discount ten opzichte van de
intrinsieke waarde van de Aandelen A Begemann. Na de omzetting, krachtens een overeenkomst in
juni 2005, van de vorderingen op Tulip in Aandelen Tulip en warrants die recht geven op Aandelen
Tulip wordt de intrinsieke waarde van Aandelen A Begemann in overwegende mate bepaald door de
beurskoers van het Aandeel Tulip. Zie ook Hoofdstuk 11 (Informatie over Begemann).
Op 31 oktober 2005 representeerde het bod een waarde van € 22,9 miljoen. Wanneer voor de warrants
wordt aangenomen dat de marktwaarde gelijk is aan de verkrijgingsprijs (€ 0,025), resulteert per
31 oktober 2005 een marktwaarde van de aan Tulip gerelateerde activa van circa € 31,2 miljoen.
Rekening houdend met het saldo van overige activa en passiva per die datum, alsmede met de waarde
van de Aandelen B Begemann, kan een intrinsieke waarde van Aandelen A Begemann per 31 oktober
2005 worden afgeleid van ongeveer € 30,7 miljoen. Zie ook Hoofdstuk 11.9 (Cijfers tot en met
oktober 2005). De marktkapitalisatie van Aandelen A Begemann was op die dag € 22,5 miljoen
hetgeen een discount impliceert van ongeveer 27% ten opzichte van de intrinsieke waarde van de
Aandelen A Begemann. Voor het bestaan van deze discount kunnen onder andere de volgende
mogelijke redenen gegeven worden:
•

Het belang dat Begemann houdt in Tulip is van dusdanige omvang dat verkoop ineens van dit
belang de beurskoers van Tulip in grote mate onder druk zal zetten, met andere woorden,
afbouwen van het totale belang in Tulip zal niet tegen de huidige beurskoers kunnen
geschieden;

•

Als gevolg van de strategie waarbij de participaties zijn afgestoten loopt Begemann het risico
dat er vorderingen ontstaan uit hoofde van garantieverplichtingen in het kader van de verkoop
van deze participaties. Voorzover dergelijke vorderingen zijn ingediend en daartoe naar de
mening van de Raad van Bestuur aanleiding bestaat zijn daarvoor voorzieningen getroffen.
Begemann heeft geen voorziening getroffen voor de gepretendeerde vordering van Bresser
Management op basis waarvan Bresser Management succesvol verzet heeft aangetekend tegen
de voorgenomen kapitaalsvermindering van Begemann door uitkering van twee Aandelen Tulip
per Aandeel A Begemann;

•

Mede in het licht van dit succesvolle verzet tegen de uitkering van een gedeelte van de activa
van Begemann aan Aandeelhouders A is het onzeker op welke termijn de strategie van
Begemann om tot volledige uitkering aan de Aandeelhouders A te komen, verwezenlijkt kan
worden. Een procedure tegen Bresser Management over de geldigheid van haar gepretendeerde
claim - die nog niet aanhangig is - kan nog jaren in beslag nemen;

•

Het afhandelen van de (mogelijke) claims en de kosten die daarmee gepaard gaan alsmede de
kosten van het voeren van de beursgenoteerde onderneming Begemann;
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•

Teneinde in de toekomst (mogelijke) claims af te handelen dient Begemann over voldoende
liquide middelen te beschikken. Om dit te bewerkstelligen zal Begemann (een gedeelte van) haar
activa te gelde moeten maken. Met andere woorden, Begemann zal Aandelen Tulip moeten
verkopen om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Het verkopen van (grote) pakketten
Aandelen Tulip zal naar verwachting slechts kunnen geschieden tegen een discount ten opzichte
van de huidige beurskoers per Aandeel Tulip;

•

Bij de omzetting van de vorderingen op Tulip in Aandelen Tulip is overeengekomen dat (een
deel van) de Aandelen Tulip die Begemann heeft ontvangen als aandelen op naam aan
Begemann geleverd worden, waardoor deze feitelijk geblokkeerd zijn totdat deze Aandelen Tulip
tot de notering zijn toegelaten door Euronext Amsterdam. De termijn waarop dit zal gebeuren
was op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht nog onzeker. Het niet-genoteerd zijn van
deze Aandelen Tulip drukt de waarde ervan;

•

Uitkering van dividend is op dit moment niet mogelijk. Uitkering aan Aandeelhouders A kan
alleen na vermindering van de nominale waarde van de Aandelen A Begemann.

Met het uitbrengen van het Bod biedt de Bieder de Aandeelhouders A de mogelijkheid een deel van
de discount te gelde te maken. Naast het contante deel van de Biedprijs, ontvangen Aandeelhouders A
die hun Aandelen A Begemann op geldige wijze hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door
de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken ongeldigheid) en geleverd, 18 Aandelen Tulip die zij
desgewenst kunnen verkopen.
Het Bod impliceert een bepaalde verdeling van de totale discount tussen Bieder en Aandeelhouders A,
aangezien Bieder met dit Bod de nodige risico's loopt en kosten maakt. Enkele van deze risico's en
kosten staan hieronder opgesomd:
De huidige claims waarvoor voorzieningen bestaan dienen afgehandeld te worden om op
termijn de belangen van Bieder in Tulip te kunnen bundelen;
Tevens dienen overige claims (zoals de vordering van Bresser Management van ongeveer € 4,25
miljoen) en eventueel nog opkomende claims afgehandeld worden alvorens de Bieder haar
strategie van het bundelen van haar belangen in Tulip kan verwezenlijken;
Bresser Management heeft een strafklacht tegen Begemann ingediend; tegen het besluit van het
OM om deze niet in behandeling te nemen loopt een beroep bij het Gerechtshof te Den Bosch;
Tot die tijd zal de Bieder kosten blijven maken en de onderneming Begemann in stand dienen
te houden;

>

De Bieder en Begemann maken in het kader van dit Bod de nodige advies- en
afhandelingskosten;
De Bieder loopt het risico na gestanddoening nog enige tijd via Begemann eigenaar te zijn van
niet-genoteerde Aandelen Tulip (zie hierboven).

8.7. Financiering van het bod
De Bieder zal het deel in contanten van de Biedprijs financieren met een volledig toegezegde
bankfaciliteit.
De betaling van 18 Aandelen Tulip zal gebeuren uit de Aandelen Tulip die momenteel worden
gehouden door Begemann. Zie voor verdere informatie over deze betaling en de financiering daarvan
Hoofdstuk 8.8 (Betaling in Aandelen Tulip)

8.8. Betaling in aandelen Tulip
De betaling van 18 Aandelen Tulip na de gestanddoening van het Bod zal voor zover mogelijk
gebeuren uit de Aandelen Tulip die momenteel worden gehouden door Begemann. Om dit te
bewerkstelligen is tussen Bieder en Begemann op 30 november 2005 een koopovereenkomst getekend,
strekkende tot aankoop door Bieder van het aantal Aandelen Tulip dat gelijk is aan het aantal van de
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ten tijde van de gestanddoening van het Bod aangemelde Aandelen A Begemann vermenigvuldigd met
een factor 18 (achttien) tegen een koopprijs van EUR 0,19 per Aandeel Tulip.
De koopsom zal Bieder vooralsnog schuldig blijven, met dien verstande dat de koopsom onmiddellijk
opeisbaar zal zijn indien Begemann een acute liquiditeitsbehoefte heeft. De Bieder is een
marktconforme rente verschuldigd over het schuldig gebleven bedrag. Tot zekerheid van de
betalingsverplichting van Bieder uit hoofde van de koopovereenkomst zal Bieder een bankgarantie
stellen ter grootte van de koopsom.
De Aandelen Tulip worden door Bieder gekocht onder de opschortende voorwaarden dat het Bod
gestand zal worden gedaan (zie Voorwaarden van het Bod, Hoofdstuk 8.2) en dat er geen dreigende
schending van de garanties onder de koopovereenkomst is.

8.9. De situatie na gestanddoening van het Bod
8.9.1. Strategie
De Bieder is voornemens te streven naar een bundeling van de belangen in Tulip die zij na
gestanddoening houdt. Op deze wijze kan Bieder optreden als een stabiele aandeelhouder van Tulip,
die gecommitteerd is aan de verdere toekomstige ontwikkeling van Tulip.

8.9.2. Opheffing beursnotering Begemann
Indien minimaal 95% van de Aandelen A zijn aangemeld onder het Bod en de Bieder het Bod gestand
heeft gedaan, is de Bieder voornemens om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Euronext
Amsterdam om de notering van de Aandelen A die verhandeld worden op Euronext Amsterdam op te
(doen) heffen.
De Bieder heeft thans geen plannen om de beursnotering van de Aandelen A Begemann na
gestanddoening • van het openbaar Bod te beëindigen, indien een substantiële minderheid van de
Aandelen A Begemann niet wordt aangeboden. Dit neemt evenwel niet weg dat een besluit over
beëindiging van de notering van de Aandelen A Begemann op een later tijdstip wel kan worden
genomen indien zulks in het belang van Begemann is. Dit zal met name het geval kunnen zijn indien
de handel in de Aandelen A Begemann zodanig afneemt dat de kosten van de beursnotering en alles
wat daarmee samenhangt niet meer zijn te rechtvaardigen met het doel waartoe de beursnotering dient.

8.9.3. Beëindiging band met Begaclaim
Indien het Bod gestand wordt gedaan is de Bieder voornemens om het ertoe te leiden dat Begemann
wordt gesplitst in twee afzonderlijke naamloze vennootschappen "Begemann A" en "Begemann B" of
om het vermogen waar Certificaathouders B en Aandeelhouders B aanspraak op hebben op een
andere wijze van Begemann af te zonderen. Een dergelijke splitsing of afzondering zou een logisch
vervolg zijn op de huidige structuur van Begemann, waarin de economische belangen van de twee
groepen aandeelhouders (A en B) in feite niet of nauwelijks overlap vertonen.
De exacte vorm van de structuurwijziging is op dit moment niet bekend. De medewerking van
verschillende partijen is hiervoor vereist. De structuurwijziging zal op een wijze moeten geschieden die
geen afbreuk doet aan de rechten van de Aandeelhouders A, Aandeelhouders B of Certificaathouders
B in het kapitaal van Begemann.

8.9.4. Uitkoop
Zodra de Bieder 95% van de geplaatste Aandelen A Begemann heeft kunnen verwerven en de
hierboven bedoelde splitsing of afzondering heeft plaatsgevonden, heeft de Bieder het voornemen om
kort daarna de wettelijke uitkoopprocedure te volgen overeenkomstig artikel 2:92a BW ter verkrijging
van de resterende Aandelen A Begemann.
Indien een uitkoopprocedure niet mogelijk is, behoudt de Bieder zich het recht voor om Begemann op
een andere wijze in haar groep van vennootschappen te integreren. De Bieder behoudt zich in dat
verband het récht voor om met inachtneming van wettelijke en statutaire vereisten en rekening
houdend met de belangen van minderheidsaandeelhouders voorstellen te doen voor het aangaan van
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een juridische fusie tussen Begemann en een dochtervennootschap van de Bieder, of om op enig
moment een voorstel tot ontbinding van Begemann te doen. Gezien de lopende kwesties bij Begemann
die recent een vermindering van het kapitaal van Begemann hebben verhinderd - in het bijzonder de
claim van Bresser Management - is het op dit moment nog onzeker of en wanneer dit zijn beslag zal
vinden.

8.9.5. Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Onder de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan zullen de huidige leden van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen terugtreden. Met ingang van de Dag van Betaling zal de
Raad van Bestuur worden gevormd door de heer H.C.C. Alkemade. De Raad van Commissarissen zal
worden gevormd door de heer J.M.F. Van Waeyenberge en de heer H.H. Jacobs.
De heer H.C.C. Alkemade heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij studeerde werktuigbouwkunde in
Delft en bedrijfseconomie in Rotterdam en was het grootste deel van zijn loopbaan werkzaam in
engineerings-, productie- en installatiebedrijven en technische handel (onder andere bij Shell Chemie en
Koninklijke Schelde Groep).
Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig interim manager en bestuursadviseur, in welke hoedanigheid
hij een aantal herstructureringsprojecten begeleidde. De heer Alkemade is partner bij Hügli Walker &
Associates.
De heer H.H. Jacobs heeft de Nederlandse nationaliteit en is momenteel werkzaam als
directievoorzitter van Meggle Intertrade Austria in Wenen. Deze onderneming is een 100% dochter
van Meggle, een Duits familiebedrijf actief in zuivelproducten. In het verleden heeft de heer Jacobs
verschillende management posities bekleed binnen DMV-Campina en Ömolk, een Oostenrijkse
zuivelorganisatie.
De terugtredend Tijdelijk Bestuurder krijgt ter gelegenheid van het terugtreden een ontslagvergoeding
van € 50.000 van Begemann. De terugtredend Tijdelijk Bestuurder zal gedurende 2006 de nieuwe
bestuurder van Begemann met raad en daad bijstaan waarvoor hij een vaste vergoeding van € 60.000
van Begemann zal ontvangen.
Terugtredende leden van de Raad van Commissarissen zullen hun reguliere tevoren vastgestelde
vergoeding van € 18.000 ontvangen voor het boekjaar 2005. Terugtredende leden van de Raad van
Commissarissen ontvangen geen verdere vergoedingen, als bedoeld in artikel 9i lidl sub p Bte 1995.
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9. OVERIGE VERKLARINGEN INGEVOLGE Bte 1995
Naast de overige verklaringen als opgenomen in dit Biedingsbericht verklaren de raad van bestuur van
de Bieder met betrekking tot onderwerp b en c, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
met betrekking tot onderwerp g, en de raad van bestuur van de Bieder en de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur gezamenlijk met betrekking tot onderwerpen a, d, e en f
hierbij als volgt:
a)

Er zijn gesprekken geweest tussen de Bieder en de Tijdelijk Bestuurder en de tijdelijk voorzitter
van de Raad van Commissarissen van Begemann ter zake van het Bod, welke gesprekken tot
overeenstemming hebben geleid met betrekking tot het Bod onder de voorwaarden die in dit
Biedingsbericht worden beschreven.

b)

Met inachtneming van en onverminderd de beperkingen als genoemd in Hoofdstuk 1
(Belangrijke Informatie en Beperkingen), heeft het Bod betrekking op alle Aandelen A
Begemann, zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 3 (Definities), en is het gelijkelijk van toepassing op
alle Aandelen A Begemann en alle Aandeelhouders A.

c)

Er hebben geen transacties plaatsgevonden, noch zullen deze plaatsvinden, op grond van
overeenkomsten die zijn aangegaan met particulieren en/of rechtspersonen als bedoeld in artikel
9i lid s en/of t en/of u Bte 1995, anders dan de overeenkomst met Begebel en de overeenkomst
met het lid van de Raad van Bestuur. Zie Hoofdstuk 8.3 (Toegezegde aandelen).

d)

Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht had de Bieder geen Aandelen A Begemann in
het kapitaal van Begemann. Begemann had op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht geen
aandelen in het kapitaal van Bieder.

e)

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

0

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

g)

Begemann heeft geen andere werknemers dan het enig lid van de Raad van Bestuur.
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10. AANBEVELING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE
RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben gelet op de strategische en financiële
aspecten van het Bod geconcludeerd dat het Bod in het belang is van Begemann, de Aandeelhouders
A en overige belanghebbenden bij Begemann.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn van mening dat het Bod redelijk en
evenwichtig is voor de Aandeelhouders A. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
bevelen derhalve het Bod unaniem aan de Aandeelhouders A aan.
I december 2005
Raad van Commissarissen
J.H.M. D'Elfant, Tijdelijk Voorzitter;

Raad van Bestuur
Drs. T.E. Westerterp, Tijdelijk Bestuurder
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11. INFORMATIE OVER BEGEMANN
11.1. Geschiedenis en profiel
Begemann heeft zich in de loop der jaren omgevormd van een industrieel bedrijf met activiteiten met
name in de machine- en metaalbouw tot een participatiemaatschappij met een industriële basis. Door
allerlei externe omstandigheden waaronder met name genoemd dient te worden de wens van de
toenmalige bankiers van Begemann om de aan Begemann en haar dochtermaatschappijen verstrekte
kredieten te verminderen, is het aantal participaties van Begemann in de jaren tot en met 2000 sterk
teruggelopen. Een aantal participaties van Begemann is ook in die jaren failliet gegaan. De in 2000
verkochte participaties, teneinde aan de aflossingsverplichtingen jegens de bank te voldoen, betroffen in
feite de belangrijkste participaties van Begemann op dat moment met uitzondering van de participatie
in Tulip. :
In de loop van 2000 is Begemann tot het inzicht gekomen dat een voortbestaan als participatiemaatschappij onder meer doordat Begemann buitengewoon moeilijk financiering kon verkrijgen, niet
langer een reële optie was.
Teneinde zoveel mogelijk waarde voor de houders van Aandelen A Begemann te realiseren heeft de
algemene vergadering van aandeelhouders van Begemann op 15 december 2000 haar goedkeuring
gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur om over te gaan tot de gecontroleerde verkoop van
activa, waarbij de op dat moment bestaande participaties zouden worden afgestoten en de overige
activa te gelde zouden worden gemaakt. De aldus vrijkomende middelen zouden alsdan worden
uitgekeerd aan de Aandeelhouders A.
De verkoop van de bestaande participaties is vervolgens door het bestuur van Begemann met kracht
ter hand genomen hetgeen ertoe heeft geleid dat het actief van Begemann per 31 december 2001 in
hoofdzaak bestond uit het pakket Aandelen Tulip en een vordering op Tulip alsmede een vordering
op derden (inzake Boelwerf). Na afwikkeling van de vordering inzake Boelwerf gedurende het boekjaar
2002 bestond het actief van Begemann per 31 december 2002 nog vrijwel uitsluitend uit haar belang
(aandelen en leningen) in Tulip. Sedertdien is daar geen verandering in gekomen. Begemann houdt
thans, na omzetting van haar vorderingen op Tulip krachtens een in juni 2005 bereikte overeenkomst
met Tulip 180.774.848 Aandelen Tulip en 17.700.000 warrants die elk recht geven op de verkrijging
van een Aandeel Tulip tegen een uitgiftekoers van € 0,22 en die uitoefenbaar zijn uiterlijk op 31
december 20Ó8.

11.2 Participatie in Tulip
Begemann is voor haar vermogenspositie in overwegende mate afhankelijk van de waarde van haar
belang in Tulip bestaande uit 180.774.848 Aandelen Tulip en 17.700.000 warrants die elk recht geven
op de verkrijging van een aandeel Tulip tegen een uitgiftekoers van € 0,22 en die uitoefenbaar zijn
uiterlijk op 31 december 2008.

11.3 Exitstrategie
Een belangrijk onderdeel van het op 15 december 2000 door de algemene vergadering van
aandeelhouders van Begemann goedgekeurde besluit van de Raad van Bestuur tot ontmanteling van
Begemann was de zogenaamde exitstrategie, inhoudende dat het eigen vermogen van Begemann aan
Aandeelhouders A zou worden uitgekeerd. Reeds in de jaarrekening over 2000 werd voorzien dat door
de afwikkeling van garantieverplichtingen een uitkering aan Aandeelhouders A enige tijd op zich zou
laten wachten en in elk geval niet voorzien was voor 2002. Uiteindelijk is een eerste besluit tot een
uitkering uit het eigen vermogen van Begemann genomen door de algemene vergadering van
aandeelhouders van Begemann van 8 juni 2004. Dat besluit hield in dat de nominale waarde van de
Aandelen A Begemann bij statutenwijziging zou worden verminderd terwijl op elk Aandeel A
Begemann twee Aandelen Tulip (in natura) zouden worden uitgekeerd. Tegen dit besluit is verzet
gerezen van een gepretendeerde crediteur van Begemann (Bresser Management N.V.) en bij
beschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 4 november 2005 is
dit verzet gegrond verklaard. De eerste stap in de exitstrategie voor Aandeelhouders A is daarmee in
feite verhinderd. De beschikking van de Rechtbank te Breda van 31 december 2004 inzake het verzet
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liet nog de mogelijkheid dat het verzet verviel indien en zodra Begemann een bankgarantie jegens
Bresser Management N.V. zou stellen; de beschikking van de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam van 4 november 2005 snijdt ook deze mogelijkheid af zodat
kapitaalvermindering en uitkering van Aandelen Tulip op grond van het besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders van 8 juni 2004 blijvend onmogelijk is geworden.
Bresser Management heeft voorts een strafklacht tegen Begemann ingediend ten aanzien waarvan het
Openbaar Ministerie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan; tegen dit besluit van het OM
loopt een door Bresser Management aangespannen beroepsprocedure bij het Gerechtshof te Den
Bosch.

11.4. Algemene informatie
11.4.1. Zetel en Handelsregister
Koninklijke Begemann Groep N.V. is statutair gevestigd te Breda, Nederland met als adres
Ginnekenweg 157, 4818 JD Breda. Begemann is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20060872.
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet site:

+31 (0)76 - 524 4444
+31(0)76-524 4445
info@rbg-breda.com
www.rbg-breda.com

11.4.2. Raad van Commissarissen
J.H.M. D'Elfant (tijdelijk voorzitter)
N.B.: Gedurende de periode dat de heer Westerterp fungeert als Tijdelijk Bestuurder van Begemann
oefent de heer D'Elfant de functie uit van President Commissaris.
Drs. T.E. Westerterp

11.4.3. Directie
Drs. T.E. Westerterp (tijdelijk bestuurder). Gedurende de periode dat de heer Westerterp fungeert als
tijdelijk bestuurder van Begemann (zie hieronder) oefent hij zijn functie van (President) Commissaris
niet uit.
In de op 8 juni 2004 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is de heer drs. J. van den
Nieuwenhuizen afgetreden als enig lid van de Raad van Bestuur van Begemann. Ter voorziening in
deze ontstentenis van bestuur is de heer Westerterp door de Raad van Commissarissen met ingang van
8 juni 2004 op grond van artikel 15 lid 6 van de statuten van Begemann aangewezen om tijdelijk in
het bestuur van Begemann te voorzien. Gedurende de periode dat de heer Westerterp het tijdelijk
bestuur van Begemann op zich heeft genomen oefent hij zijn functie als voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Begemann niet uit. De heer D'Elfant vervult als enig in functie zijnde
commissaris van Begemann, tevens tijdelijk het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.

33

11.5.

Kerngegevens

Kerngegevens
Bedragen x € 7.000

2004

2003

2002

(6.121)

(13.594)

(17.404)

119

(389)

(988)

(1.376)

(169)
(1.713)

Resultaten
Nettoresultaat
Netto operationeel resultaat voor belastingen
Beheerskosten
Vermogen
Balanstotaal
Eigen vermogen
Solvabiliteit (in procenten)

11.6.

38.032

47.580

60.034

33.843

39.964

53.558

89,0

84,0

89,2

Activiteiten en organisatie

De activiteiten van Begemann bestaan op dit moment vrijwel uitsluitend uit het beheer van de
participatie in Tulip. De organisatie van Begemann is op deze zeer beperkte activiteiten afgestemd en
bestaat in feite uit de Tijdelijk Bestuurder, drs. T.E. Westerterp, die daarbij op incidentele basis wordt
ondersteund door administratieve krachten.

11.7.

Aandeelhouders

Van het totale aantal uitstaande Aandelen A Begemann wordt 46% gehouden door beleggingsmaatschappij Begebel. De aandelen van Begebel zijn voor 100% in handen van de heer A.H.C. Deleye.
De overige 54% van het totaal aantal uitstaande Aandelen A Begemann is voornamelijk in het bezit
van particuliere beleggers.
Op grond van mededelingen die zijn ontvangen door de AFM uit hoofde van de Wet melding
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en de informatie die is verschaft door
Begemann, zijn de volgende Aandeelhouders A met een belang van meer dan 5 procent bij Begemann
bekend:
Belang

Aandeelhouder

46,44%

Begebel

Mogelijke verschillen tussen gemelde belangen en huidige belangen
De hierboven weergegeven meldingen uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 kunnen om de navolgende redenen afwijken van de feitelijke,
huidige belangen van de hier genoemde Aandeelhouder A. Alleen die aan- en verkopen dienen te
worden gemeld welke het belang van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal of stemrecht in een
andere percentage-bandbreedte brengen. De betrokken bandbreedtes als genoemd in de WMZ zijn
0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%, 50-66 2/3%, en 66 2/3% tot 100%. Tevens dienen alleen wijzigingen in
het belang in het aandelenkapitaal of het stemrecht naar een andere bandbreedte te worden gemeld die
het gevolg zijn van de eigen handelingen van de aandeelhouder.

11.8.

Dividend

Begemann keert al jaren geen dividend meer uit en door de hoogte van het geplaatste kapitaal van
€ 78.999.000 per 31 december 2004, ten opzichte van het Eigen Vermogen per 31 december 2004 van
€ 33.843.000 zijn zonder vermindering van het geplaatste kapitaal, geen dividenduitkeringen meer
mogelijk totdat het Eigen Vermogen meer bedraagt dan het geplaatste aandelenkapitaal. Tegen de in
juni 2004 besloten vermindering van het geplaatste kapitaal is met succes verzet bij de rechter
aangetekend.
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11.9. Tussentijdse cijfers voor de periode van 1januari 2005 tot en
met 31 oktober 2005
Ter voorbereiding van dit Biedingsbericht is een opstelling gemaakt van de cijfers op hoofdlijnen per
31 oktober 2005. Dit is ingegeven door het feit dat na de laatste balansdatum de omzetting van
vorderingen op Tulip naar Aandelen Tulip en warrants die recht geven op Aandelen Tulip heeft
plaatsgevonden. De cijfers per oktober geven de situatie na deze omzetting weer. Voor verdere
informatie wordt tevens verwezen naar het persbericht zoals uitgegeven door Begemann op
12 november 2005.
1 januari31 oktober
Bedragen x € 1.000

2005

2004

Rentebaten en -lasten participaties

852,2

836,0

Som der opbrengsten uit participaties

852,2

836,0

Som der beheerskosten
Financiële baten en lasten

(408,4)
26,4

(988,4)
271,5

Netto operationeel resultaat voor belastingen

470,2

119,1

470,2

119,1

Resultaat op participaties

(3.580,8)

(6.239,9)

Netto resultaat

(3.110,6)

(6.120,8

Winst- en verliesrekening

Belastingen
Netto operationeel resultaat na belastingen

31 oktober
Bedragenx i 1.000

2005

31 december
2004

Balans
Vaste activa

31.174,2
1.467,3

37.378,0
654,4

Totaal activa

32.641,5

38.032,4

Eigen vermogen
Kortlopende schulden

30.734,7
1.906,8

33.845,3
4.187,1

Totaal passiva

32.641,5

38.032.4

Vlottende activa

De tussentijdse cijfers per 31 oktober zijn opgesteld met inachtneming van de grondslagen zoals
opgenomen in Hoofdstuk 11.11.1. (Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening) en 11.11.2.
(Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat).
Voor een juiste interpretatie van de tussentijdse cijfers dient de in Hoofdstuk 11.11 opgenomen
Toelichting op de jaarrekening mede in beschouwing betrokken te worden. Dit geldt met name voor
de nog lopende geschillen in verband met verkopen van participaties die in de Niet uit de balans
blijkende verplichtingen vermeld zijn.
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11.10. Geconsolideerde balans, geconsolideerde winst-enverliesrekening en geconsolideerd kasstroomoverzicht voor
2004, 2003 en 2002
ACTIVA
Bedragen x € 7.000

31 december 2004

31 december 2003

31 december 2002

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Participaties
Leningen verstrekt aan
participaties

16.657

20.821

30.815

20.721

—

14.475

Materiële vaste activa

37.378

20.821

45.290

11

29

44

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

23

16.451

620

10.279

551
14.149

38.032

47.580

60.034

PASSIVA EN EIGEN
VERMOGEN
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd
kapitaal
Agio reserve
Geaccumuleerde verliezen

12.818
69.641
(28.901)

12.818
69.641

78.999
3.460
(48.616)

(42.495)
33.843

53.558

39.96

Kortlopende schulden
Af te lossen op leningen en
hypothecaire leningen
Overige kortlopende
schuldenenoverlopende
passiva

TOTAAL PASSIVA

36

2.158

1.514

1.514

2.031

6.102

4.962

4.189

7.616

6.476

38.032

47.580

60.034

•
Winst- en verliesrekening
Bedragenx € 1.000
Dividend
Rentebaten en -lasten
participaties

2004

2002
13

836

Som der opbrengsten uit
participaties
Personeelskosten

2003

525

836

1.202

525

1.215

250

408

565

18
720

18
950

26
1.122

Afschrijvingen op materiële
vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfskosten

988

1.376

1.713

Bruto operationeel
resultaat
Financiële baten en lasten

(152)
271

(851)
462

(498)
329

Netto operationeel
resultaat voor
belastingen
Belastingen

119
—

(389)
243

(169)
(1-752)

Netto operationeel
resultaat na
belastingen
Resultaat opparticipaties en
overige voorzieningen
Nettoresultaat

119
(6.240)

(146)
(13.448)

(6.121)

(1.921)
(15.483)

(13.594)

(17.404)

(Bedragen x EUR 1,-)
Resultaat per AandeelA
Resultaat per Aandeel B

(1.09)
pm

(2.41)
pm

.

(3.09)
pm
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Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 7.000

2004

2003

2002

Kasstroom uit
operationele
activiteiten
Bruto operationeel
resultaat
Aangepast voor:
Afschrijvingen

(152)

(851)

(498)

18

18

26

Werkkapitaal veranderingen:
Vorderingen en
overlopende activa
Overige schulden en

16.428

(15.900)

18.633

overlopende passiva

(4.071)

1.140

(796)

(12.357)

(14.760)

17.863

12.223

(15.593)

17.365

Kasstroom uit
bedrijfsoperaties
Rentebaten derden
Rentelasten derden
Belastingen

553

263
(5)

503
(6)
(1-752)

(3)
243

—
258

-

-

(1.255)

793

-

Kasstroom uit
operationele
12.481

activiteiten

(14.800)

16.110

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Uitbreidingen (leningen)
participaties
Van/naar kortlopend
Resultaat op participaties
Mutatie waardering
participaties
Investeringen in materiële
vaste activa

(6.421)

(20.721)
(6.240)

(1.842)
16.317
(13.448)

(15.483)

4.164

9.994

6.306

—

(3)

15

—

—

(22.797)

(15.583)

11.018

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie leningen
Niet uitgekeerd dividend
Koersverschillen

—

—
—

13

(88)

644

(646)
13
(168)

657
Mutatie liquide middelen
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(9.659)

-

-

(88)

(801)

(3.870)

(274)

11.11. Toelichting op de jaarrekening
11.11.1. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemeen
Koninklijke Begemann Groep N.V. (Begemann) is een participatiemaatschappij met een industriële
basis. Begemann financiert ondernemingen door middel van een participatie in het aandelenkapitaal en
door middel van (achtergestelde) leningen.
Als gevolg van de gecontroleerde verkoop van activa, waarbij bestaande houdstermaatschappijen
worden/zijn afgestoten en/of gereorganiseerd, is consolidatie niet verder aan de orde.

Strategie
In december 2000 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend aan een
besluit van de Raad van Bestuur van Begemann om over te gaan tot een gecontroleerde verkoop van
activa waarbij de bestaande participaties worden afgestoten en de overige activa te gelde worden
gemaakt. De aldus vrijkomende middelen zullen alsdan worden uitgekeerd aan de houders van de
gewone aandelen A, een en ander tenzij de omstandigheden zodanig wijzigen dat de strategie
heroverwogen zou moeten worden.
Dit besluit heeft geen invloed op de keuze van waarderings - en resultaatbepalings - grondslagen en
heeft geen effect op vermogen en resultaat.

Participatie Tulip
Begemann is voor haar vermogenspositie in belangrijke mate afhankelijk van haar belang in Tulip
computers NV, bestaande enerzijds uit een participatie in het aandelenkapitaal van Tulip en anderzijds
uit een vordering op Tulip.
Begemann heeft haar aandelenpakket Tulip gewaardeerd op EUR 0,20 per aandeel, zijnde de
beurskoers per 31 december 2004 (ultimo 2003: EUR 0,25 per aandeel). Begemann bezat eind 2004 in
totaal 83.285.159 aandelen Tulip. Hiermede had Begemann toen een belang van 44,5% in Tulip. Na
balansdatum zijn er enkele belangrijke verschuivingen opgetreden in het door Begemann gehouden
aantal aandelen Tulip. In totaal zijn ruim 29 miljoen aandelen (via de beurs en rechtstreeks) verkocht.
Deze transacties hielden enerzijds verband met liquiditeitskrapte en strekten er anderzijds toe de
nodige middelen te verkrijgen ter aflossing van de onbeperkte koersgarantie van Begemann op 16,8
min. aandelen Tulip in het bezit van NMB-Heller. Deze 16,8 min. aandelen Tulip zijn aldus van
NMB-Heller overgegaan naar Begemann. Als gevolg van deze verschillende transacties bezit Begemann
thans 70,7 miljoen aandelen Tulip (ongeveer 37% van het totaal aantal uitstaande aandelen Tulip).
Op 1 april 2004 was Begemann met Tulip een financieringsregeling overeengekomen, die in het
jaarverslag-2003 uitvoerig is uiteengezet. Op verzoek van Tulip is per 31 december 2004 een nieuwe
schuldregeling overeengekomen ter definitieve regeling van de terugbetalingen aan Begemann van haar
vordering van in totaal meer dan EUR 20 min. op Tulip.
De voornaamste elementen van deze nieuwe regeling zijn :
Tulip zou trachten voor 31 januari 2005 een converteerbare achtergestelde lening ter grootte
van ongeveer EUR 20 min. op Euronext te doen noteren, waarbij een opnamegarantie van
Begemann gold van EUR 15 min. Indien de notering niet zou worden geannonceerd voor
31 januari 2005 zou de achtergestelde converteerbare obligatielening ter grootte van EUR 15
min. bij Begemann worden geplaatst tegen een rentevergoeding van 9% per jaar met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2004.
Aangezien Tulip deze lening niet op de beurs heeft geplaatst is deze, tegen de hiervoor
genoemde rente, alsnog ondergebracht bij Begemann.
-

Als gevolg van de door Begemann ten behoeve van Tulip in 2004 betaalde contra-garantie bij
NMB-Heller inzake PLG is Tulip voorts aan Begemann verschuldigd EUR 5 min. tegen een
rente van Euribor + 1%.

In juni 2005 is tussen Begemann en Tulip op hoofdlijnen een nieuwe overeenkomst bereikt. Deze
regeling houdt in dat alle schulden van Tulip inclusief (toekomstige) rente en kosten (in totaal ruim
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EUR 24 min.) worden geconverteerd in uitkering aan Begemann van 110 min. aandelen Tulip tegen de
nominale waarde van EUR 0,22 en de verkrijging (tegen betaling van EUR 0,025 per warrant) van
17 min. warrants, tot 31 december 2008 rechtgevende op aankoop van nog eens 17 min. aandelen
Tulip tegen betaling van EUR 0,22 per aandeel.

11.11.2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de
bepaling van het resultaat
De in de toelichting en overige gegevens genoemde bedragen luiden in duizenden Euro, tenzij anders
vermeld.
Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Participaties
De participaties worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde, zijnde de benaderde marktwaarde.
Deze waarde wordt vastgesteld met inachtneming van de waarderingsrichtlijnen opgesteld door de
European Venture Capital Association, de overkoepelende brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Europa.
De benaderde marktwaarde van ter beurze genoteerde participaties wordt vastgesteld aan de hand van
de beurskoers op balansdatum. Deze beurskoers wordt eventueel neerwaarts aangepast vanwege
formele of praktische beperkingen inzake de verhandelbaarheid. Deze aanpassing kan variëren
afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Leningen verstrekt aan participaties
Leningen verstrekt aan participaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen wegens duurzame waardeverminderingen.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen. Kas- en banksaldi, vorderingen en schulden in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum.

Resultaat
Opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, doch dividend
in het jaar van betaalbaarstelling.

Belastingen
De belastingen op de resultaten omvatten zowel de op korte termijn te verrekenen belastingen als de
latente belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten en niet aftrekbare kosten. Op winsten
worden geen belastingen in mindering gebracht, indien en voor zover compensatie van deze winsten
met in voorgaande jaren geleden verliezen mogelijk is.
Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de in deze toelichting vermelde waarderingsgrondslagen
en daaruit gestelde belastingverplichtingen voortvloeien, wordt voor deze verplichtingen een
voorziening voor latente belastingen getroffen, berekend tegen het actuele belastingpercentage. Actieve
latenties worden gewaardeerd indien in redelijkheid mag worden aangenomen dat realisatie te zijner
tijd zal kunnen plaatsvinden.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest en dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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11.11.3. Toelichting op de balans
Financiële vaste activa
Bedragen x € 7.000

Leningen verstrekt aan
Participaties

participaties

Totaal

20.821
(4.164)

—

20.821

—
20.721

(4.164)
20.721

20.721

37.378

Stand per 1januari 2004
Mutaties waardering participaties
Van kortlopend

16.657

Stand per 31 december 2004

De waardering van de participatie Tulip binnen Begemann bedraagt ultimo 2004 83.285.159 aandelen
a EUR 0,20 (de koers van Tulip Computers ultimo 2004) zijnde EUR 16,7 miljoen.
Het eigen vermogen en netto positief resultaat van Tulip volgens de jaarrekening 2004 van Tulip
bedragen respectievelijk EUR 26,2 en EUR 3,8 miljoen. Het belang van Begemann in het
aandelenkapitaal van Tulip bedraagt 44,5%.

Vorderingen en overlopende activa
Algemeen
Vorderingen en overlopende activa bestaan voor EUR 0 (2003 : EUR 16,3 miljoen) uit vorderingen op
participaties.

Begaclaim
De rechten uit hoofde van de aan de Stichting Begaclaim overgedragen vordering van Begemann op
de Staat der Nederlanden en de Vereniging voor de Effectenhandel in verband met de zogenaamde
"HCS-zaak"en "RDM-zaak" zijn PM gewaardeerd. Het door Begemann netto voorgeschoten bedrag is
1,9 miljoen (2003: 1,9 miljoen) exclusief rente, waarvoor ten laste van het resultaat over 2002 een
voorziening is getroffen. De door Begemann voorgeschoten bedragen behoeven door de Stichting
Begaclaim slechts te worden terugbetaald indien en voor zover door haar uit de vordering opbrengsten
worden ontvangen.

Liquide middelen
De liquide middelen waren per balansdatum niet geheel vrijelijk beschikbaar voor de vennootschap.

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio (fiscaal
vrij)

Geaccumuleerde
verliezen

Totaal

Stand per 31 december 2002
Netto resultaat 2003
Stand per 31 december 2003
Netto resultaat 2004
Overige mutaties

12.818

69.641

—

—

(28.901)
(13.594)

53.558
(13.594)

12.818

69.641

—

(42.495)
(6.121)

39.964

—
66.181

(66.181)

—

—

Stand per 31 december 2004

78.999

3.460

(48.616)

33.843

Bedragenx € 7.000

(6.121)

Maatschappelijk kapitaal en Agio
Ter uitvoering van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 september
2003 is, bij akte van statutenwijziging, die is gepasseerd op 17 mei 2004 en die op 24 mei 2004 in
werking is getreden, de nominale waarde van de aandelen gewijzigd. De nominale waarde per aandeel
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A is verhoogd van EUR 2,27 naar EUR 14,- per aandeel en de nominale waarde per aandeel B is
verhoogd van EUR 0,00453 naar EUR 0,01, beide ten laste van de agio reserve. De geplaatste
prioriteitsaandelen zijn daarbij geconverteerd in aandelen A, en de statuten kennen niet langer de
mogelijkheid om prioriteitsaandelen uit te geven.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 280,0 miljoen, verdeeld in: 19.999.880 aandelen A van
nominaal EUR 14,00 en 5.131.989 aandelen B elk groot EUR 0,01.
Overzicht gewone aandelen A
Stand per 1januari 2004

5.639.130

Mutaties in 2004

100

Stand per 31 december 2004

5.639.230

Overzicht gewone aandelen B (Begaclaim)
Stand per 1januari 2004

5.131.989

Mutaties in 2004
Stand per 31 december 2004

—
5.131.989

Optierechten
Er staan geen optierechten op aandelen uit.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bedroeg ultimo 2003 het totaal van de garantiestellingen inzake Tulip nog EUR 16,3 min., ultimo
2004 heeft Begemann geen andere garantieverplichting meer dan de koersgarantie op 19,5 min
aandelen Tulip, afgegeven aan NMB-Heller voor een maximum bedrag van oorspronkelijk EUR 9,1
min. Na balansdatum is ook deze garantieverplichting komen te vervallen door de verwerving door
Begemann van de aandelen Tulip in het bezit van NMB-Heller.
Door een gepretendeerde schuldeiser is in 2004 aangekondigd dat een vordering zal worden ingediend
ter grootte van EUR 4,4 min uit hoofde van aansprakelijkheid van Begemann voortvloeiende uit de
vroegere verkoop van participaties door dochterondernemingen van Begemann. Tot nu toe heeft deze
schuldeiser deze vordering overigens nog niet aan de bevoegde rechter voorgelegd, hoewel voorlopig
getuigenverhoor reeds geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden. Begemann bestrijdt deze vordering en
heeft uit dien hoofde dan ook geen voorziening getroffen.
In het verleden zijn ook balansgaranties afgegeven in verband met de verkoop van andere
participaties. Terzake van een balansgarantie is nog een geschil lopende. Aangezien het niet mogelijk is
op dit ogenblik een betrouwbare schatting te maken van de uitkomst van dat geschil is terzake geen
voorziening getroffen.

42

11.11.4. Toelichting op dewinst- en verliesrekening
Personeelskosten
Bedragenx € 1.000

2004

2003

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

241
—
7
2

364
16
22
6

Totaal

250

408

Ultimo 2004 bedroeg het aantal personeelsleden één (2003:één)
Bezoldiging
Raad van Bestuur en Commissarissen
Bedragen x e 1.000
Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen

2004

2003

192
77

342
58

De contractuele vergoeding van de Tijdelijk Bestuurder bedraagt € 138.000,- bruto op jaarbasis.
De vergoeding voor de Tijdelijk President-Commissaris bedraagt € 18.000,- per jaar.
Het in 2004 opgevoerde -hoge- bedrag voor vergoeding aan de Raad van Commissarissen is gevolg
van het feit dat tot en met 2003 deze vergoeding in het volgende boekjaar werd geboekt. Vanaf 2004
wordt deze vergoeding -dat jaar nog gedeeltelijk betrekking hebbende op een Raad van
Commissarissen van 3 personen- in hetzelfde boekjaar verwerkt. Vanaf 2005 zal dit bedrag dus
aanzienlijk lager uitvallen, immers slechts betrekking hebbende op -feitelijk- een commissaris.
Financiële baten en lasten
Bedragenx € 1.000
Rentebaten derden
Rentelasten derden
Koersresultaat
Totaal

2004

263
(5)
13
271

2003

553
(3)
(88)
462

Belastingen
In het jaarverslag 2003 is medegedeeld dat met de Belastingdienst een compromis is overeengekomen
voor de fiscale eenheden Koninklijke Begemann Groep N.V. en Machinefabriek Breda B.V., tot en
met 2002, waarna geen compensabele verliezen meer resteren. Voor de jaren 2003 en 2004 verwacht
Begemann geen vennootschapbelasting te hoeven betalen.
Breda, 30 september 2005
Tijdelijk Bestuurder
Drs. T.E. Westerterp
Raad van Commissarissen
J.H.M. D'Elfant
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11.12. Accountantsverklaring en Beoordelingsverklaring tussentijdse
cijfers
Accountantsverklaring
Wij zijn van oordeel dat de in dit Biedingsbericht in Hoofdstuk 11.10 opgenomen balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht, alsmede de toelichting daarop, van Koninklijke Begemann
Groep N.V. voor het jaar 2004, alsmede de daaraan ter vergelijking toegevoegde bedragen 2003 en
2002 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekeningen over
die jaren, rekening houdende met doorgevoerde herrubriceringen in de vergelijkende cijfers. Bij deze
jaarrekeningen hebben wij op 30 september 2005, 18 mei 2004 en 10 juli 2003 een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt, met een toelichtende paragraaf naar aanleiding van de controles over
2004 en 2003.
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent definanciëlepositie en
de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle
dienen de opgenomen balansen, resultatenrekeningen en kasstroomoverzichten te worden gelezen in
samenhang met de volledige jaarrekeningen waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons
daarbij verstrekte accountantsverklaringen.
Rotterdam, 30 november 2005
KPMG Accountants N.V.

Beoordelingsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit Biedingsbericht in Hoofdstuk 11.9 opgenomen tussentijdse cijfers over de periode
van 1 januari 2005 tot en met 31 oktober 2005, bestaande uit de balans en de winst- en
verliesrekening, alsmede de toelichting daarop, van Koninklijke Begemann Groep N.V., beoordeeld.
De tussentijdse cijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap.
Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de tussentijdse cijfers te
verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts
resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de tussentijdse cijfers. Deze
mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de tussentijdse cijfers niet voldoen aan in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor tussentijdse financiële verslaggeving.
Rotterdam, 30 november 2005.
KPMG Accountants N.V.

44

12. INFORMATIE OVER DE BIEDER EN DEHEER
J.M.F. VAN WAEYENBERGE
12.1. Oprichting
Bieder is een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Liedekerke.
De aandeelhouders van Bieder zijn, ieder voor één derde deel, R.A.M.A. Van Waeyenberge, C.B.C.M.
Van Waeyenberge en P.L.M.F. Van Waeyenberge.

12.2. Statutaire zetel en Kamer van Koophandel
De Bieder staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Brussel onder
nr. 427805.

12.3. Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Het Belgisch vennootschapsrecht voorziet geen raden van commissarissen met betrekking tot naamloze
vennootschappen. De Raad van Bestuur van de Bieder wordt gevormd door drie bestuurders,
mevrouw C.B.C.M. Van Waeyenberge, de heer J. Philippo en de heer G. Van Eycken en één
gedelegeerd bestuurder, de heer C. Leroy. Bij besluit van de Raad van Bestuur van 17 oktober 2005 is
de heer J.M.F. Van Waeyenberge gevolmachtigd om alle onderhandelingen te voeren en alle
documenten te ondertekenen voor rekening van de Bieder in het kader van het Bod.

12.4. Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de Bieder bedraagt € 2.156.673,67 (BEF 87.000.000),
vertegenwoordigd door 16.333 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde met dezelfde
rechten en plichten, die elk 1/16.333 deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

12.5. Informatie over de heer J.M.F. Van Waeyenberge
De heer J.M.F. Van Waeyenberge heeft de Belgische nationaliteit en is als privé investeerder actief.
Verder bekleedt de heer J.M.F. Van Waeyenberge de positie van bestuurder in de Raad van Bestuur
van KBC Groep NV en is hij bestuurder van onder andere De Eik NV en Europa Nostra NGO.

12.5.1. Bestaand belang in Begemann en Tulip
De heer J.M.F. Van Waeyenberge noch enig duurzaam aan hem verbonden (rechts)persoon heeft enig
belang in Begemann.
De heer J.M.F. Van Waeyenberge en duurzaam aan hem verbonden (rechts)personen, waaronder de
Bieder, houden onmiddellijk gezamenlijk voorafgaand aan dit Bod een belang van circa 5,5% in Tulip.
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13. PERSBERICHTEN
Op 14 oktober 2005 publiceerden Bieder en Begemann gezamenlijk onderstaand persbericht:
Quote
(...)

Verwachting gerechtvaardigd voor openbaar bod op Aandelen A Begemann
Koninklijke Begemann Groep N.V. ("Begemann") en de heer Jozef Van Waeyenberge maken bekend
dat de verwachting is gerechtvaardigd dat Begemann en de heer Van Waeyenberge overeenstemming
zullen bereiken over een door de heer Van Waeyenberge, of een door hem gecontroleerde
vennootschap, uit te brengen openbaar bod op alle gewone aandelen A in het kapitaal van Begemann
("Aandelen Begemann"), genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
De verwachting is dat voor elk Aandeel Begemann een bedrag van EUR 1,00 in contanten en 18
gewone aandelen in het kapitaal van Tulip Computers N.V. ("Aandelen Tulip") zullen worden
geboden. Op basis van de slötkoers van een Aandeel Tulip van EUR 0,20 op Euronext Amsterdam op
13 oktober 2005 bedraagt de verwachte biedprijs EUR 4,60. Deze biedprijs vertegenwoordigt een
premie van 14% ten opzichte van de slötkoers van een Aandeel Begemann van EUR 4,05 op Euronext
Amsterdam op 13 oktober 2005. Op basis van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel Tulip op
Euronext Amsterdam gedurende de laatste 3 maanden voorafgaand aan deze aankondiging
vertegenwoordigt een biedprijs van EUR 1,00 in contanten en 18 Aandelen Tulip een premie van 23%
ten opzichte van de gemiddelde slötkoers van een Aandeel Begemann op Euronext Amsterdam over
dezelfde periode. Over een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze aankondiging bedraagt de
premie zelfs41%.
Begebel B.V., houder van circa 46% van alle uitstaande Aandelen Begemann, heeft inmiddels verklaard
het bod te ondersteunen en heeft toegezegd de door haar gehouden Aandelen Begemann onder het
bod te zullen aanmelden indien het voorgenomen bod wordt uitgebracht.
Het openbaar bod op de Aandelen Begemann past in de strategie van Begemann die gericht is op het
zo spoedig mogelijk bereiken van een voor de houders van Aandelen Begemann acceptabele exitregeling waarbij zij hun belegging in Begemann te gelde kunnen maken. Met de verwachte biedprijs
ontvangen houders van Aandelen Begemann naast een bedrag in contanten ook Aandelen Tulip
waarvan de handel op Euronext Amsterdam veel meer liquide is dan die in Aandelen Begemann. Bij
een succesvol bod op de Aandelen Begemann ontstaat een groep van stabiele aandeelhouders voor
Tulip Computers N.V. waardoor de continuïteit van Tulip Computers N.V. beter wordt gewaarborgd
en de ontwikkeling van Tulip Computers N.V. versneld kan worden. De houders van Aandelen
Begemann zullen door middel van het bod ook mee kunnen profiteren van een groei van de waarde
van de Aandelen Tulip die zij na gestanddoening van het bod rechtstreeks zullen houden.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Begemann ondersteunen daarom het
voorgenomen bod volledig en zijn voornemens houders van Aandelen Begemann aan te bevelen het
bod te accepteren.
Begemann en de heer Van Waeyenberge verwachten op korte termijn de voorwaarden en verdere
details van het bod te kunnen bekendmaken.
Dit is een mededeling zoals bedoeld in artikel 9b, lid 2(a) van het Besluit toezicht effectenverkeer.
Breda, 14 oktober 2005
Koninklijke Begemann Groep NV
Tel : 076 5244444
Fax : 076 5244445
Email : info@rbg-breda.com
(...)
Unquote
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Op 11 november 2005 publiceerden Bieder en Begemann gezamenlijk onderstaand persbericht:
Quote
(...)

Voorbereiding openbaar bod op Aandelen A Begemann vordert
Op 14 oktober 2005 hebben Koninklijke Begemann Groep N.V. ("Begemann") en de heer J. Van
Waeyenberge in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat de verwachting is gerechtvaardigd
dat zij overeenstemming zullen bereiken over een door de heer Van Waeyenberge, of een door hem
gecontroleerde vennootschap, uit te brengen openbaar bod op alle geplaatste aandelen A in het
kapitaal van Begemann.
De voorbereiding van het voorgenomen bod van Euro 1,00 en 18 aandelen Tulip voor ieder aandeel A
Begemann vordert. De medewerking van verschillende partijen en instanties is hiervoor echter vereist.
Begemann en de heer Van Waeyenberge streven ernaar dat een besluit ten aanzien van het bod eind
november wordt genomen en dat een biedingsbericht kort daarna wordt gepubliceerd.
Dit is een mededeling zoals bedoeld in artikel 9g van het Besluit toezicht effectenverkeer.
Breda, 11 november 2005
Koninklijke Begemann Groep NV
Tel : 076 5244444
Fax : 076 5244445
Email : info@rbg-breda.com
(...)
Unquote

47

14. ADVISEURS
Adviseurs van de Bieder
Financieel Adviseur
Fortis Bank (Nederland) N.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
Juridisch Adviseurs
De Brauw Blackstone Westbroek
Tripolis
Burgerweeshuispad 301
1070 AB Amsterdam
Van Dijk Tilburg Advocaten
Kapitein Hatterasstraat 23-g
5015 BB Tilburg

Adviseurs van Begemann
Juridisch Adviseur
Houthoff Buruma
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam
Accountant
KPMG Accountants N.V.
Brainpark
K.P. v.d. Mandelelaan 41
3062 MB Rotterdam
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15. INFORMATIE OVER TULIP
Tulip is niet betrokken bij het Bod. Uitsluitend ter informatie is in dit Hoofdstuk enige publiek
beschikbare informatie over Tulip opgenomen. Voor nadere informatie over Tulip zoals verdere
recente persberichten en jaarverslagen verwijzen de Bieder en Begemann naar de website van Tulip:
www.tulip.com. Begemann, Bieder en hun beider adviseurs aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze informatie alsmede voor de selectie van de opgenomen informatie.

15.1. Algemene informatie
15.1.1. Zetel en Handelsregister
Tulip Computers N.V. is statutair gevestigd te Amersfoort, Nederland met als adres Databankweg 7,
Postbus 150, 3800 AD Amersfoort. Tulip is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 16030993.
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet site:

+31 (0)33-45 49 300
+31 (0)33 -45 49 400
investor@tulip.com
www.tulip.com

15.1.2. Raad van Commissarissen
Ir A.H.C. Deleye (President-commisaris)
Prof. dr. G.J.E. De Moor
Mr. J. Favre

15.1.3. Directie
M. Elbertse (Statutair Directeur vanaf 28 juni 2002)

15.2. Kerngegevens
Kerngegevens
Bedragenx € 1.000
Resultaten
Netto omzet
Overige opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat1'
Resultaat na belastingen
Eigen vermogen

2004

2003

2002

27.617

22.012

50.902

16.100

43.292

1.189

43.717

65.304

52.091

6.247
3.790

7.673
5.645

(15.003)
(7.189)

13.373

312
312

Garantievermogen

26.190
41.190

Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio's
Eigen vermogen in %van totaal vermogen
Garantievermogen in %van totaal vermogen

62.584

13.373
42.474

48.114

41,8%
65,8%

31,5%
31,5%

0,6%
0,6%

1) Na herrubricering van de buitengewone baten & lasten 2002 voor vergelijkingsdoeleinden als gevolg van de gewijzigde
verslaggevingregels
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15.3. Activiteiten
Tulip is een ondememing met een eigen productportfolio dat herkenbaar is aan een onderscheidend
design. Tulip brengt vernieuwende ICT producten en diensten op de markt die geschikt zijn voor
velerlei ICT toepassingen, voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf maar ook voor de
consument.

15.4. Aandeelhouders
Van het huidige totale aantal uitstaande Aandelen Tulip wordt 60,5% gehouden door Begemann.
Verder bezit Begemann 17,7 miljoen warrants die recht geven op evenzoveel nieuw uit te geven
Aandelen Tulip. In het kader van de Wet melding zeggenschap wordt dit potentiële belang direct
meegenomen om tot vaststelling van het huidige totale belang te komen, zie overzicht hieronder.
Op grond van mededelingen die zijn ontvangen door de AFM uit hoofde van de Wet melding
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, zijn de volgende houders van Aandelen
Tulip met een belang van meer dan 5 procent bekend:
Aandeelhouder

Belang

Begemann

• 66,50%

J.M.F. VanWaeyenberge/Sivex Agro N.V.

5,33%

Mogelijke verschillen tussen gemelde belangen en huidige belangen
De hierboven weergegeven meldingen uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 kunnen om de navolgende redenen afwijken van de feitelijke,
huidige belangen van de hier genoemde houders van Aandelen Tulip. Alleen die aan- en verkopen
dienen te worden gemeld welke het belang van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal of stemrecht
in een andere percentage-bandbreedte brengen. De betrokken bandbreedtes als genoemd in de WMZ
zijn 0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%, 50-66 2/3%, en 66 2/3% tot 100%. Tevens dienen alleen wijzigingen
in het belang in het aandelenkapitaal of het stemrecht naar een andere bandbreedte te worden gemeld
die het gevolg zijn van de eigen handelingen van de aandeelhouder.

15.5. Versterking eigen vermogen door schuldomzetting
Op 10 oktober 2005 maakte Tulip bekend dat de bestaande financiële verplichtingen aan Begemann
ten bedrage van € 24,2 miljoen geconverteerd zijn door uitgifte van 110 miljoen nieuwe aandelen
alsmede van 17,7 miljoen warrants. Zie ook Hoofdstuk 11 (Informatie over Begemann) en Hoofdstuk
15.7 (Selectie van recente persberichten) voor meer achtergrond bij deze transactie.

15.6. Koersverloop Tulip laatste twaalf maanden voorafgaand aan het
bod
0,25

0,00
oktober-04
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januari-05

april-05

juli-05

oktober-05

15.7. Selectie van recente persberichten
15.7.1. Persbericht van 10-10-2005
Quote
(...)

Tulip Computers geeft 110 min nwe aandelen uit aan RBG
Tulip Computers N.V. ("Tulip Computers") converteert bestaande financiële verplichtingen aan
Koninklijke Begemann Groep N.V. ("RBG") ten bedrage van € 24,2 miljoen door uitgifte van
110 miljoen nieuwe aandelen.
Zoals eerder bekend gemaakt middels een persbericht alsmede ter besluitvorming voorgelegd aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 juni 2005, is tussen RBG en Tulip Computers
overeengekomen de bestaande financiële verplichtingen te converteren in nieuwe aandelen Tulip
Computers alsmede 17,7 miljoen warrants uit te geven.
Ter uitvoering hiervan wordt een Promissory Note, waarin de afspraken ten aanzien van de conversie
zijn verwerkt, omgezet in nieuw uit te geven aandelen en geeft Tulip Computers heden UO miljoen
nieuwe aandelen op naam uit aan RBG tegen een uitgifteprijs van € 0,22. De notering van deze
aandelen zal in 2 tranches worden uitgevoerd:
•

Voor 15 miljoen nieuw uit te geven aandelen zal op korte termijn notering worden aangevraagd
bij Euronext. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 10% vrijstellingsregeling. Deze aandelen
zullen op moment van notering aan toonder worden gesteld.

•

De resterende 95 miljoen aandelen zullen op termijn in de notering van Euronext worden
gebracht waarbij de aandelen op dat moment aan toonder zullen worden gesteld. Indien
noodzakelijk zal hiervoor t.z.t. een prospectus worden opgesteld waarin de aan RBG verstrekte
warrants eveneens zullen worden opgenomen.

Tulip Computers en RBG beogen met deze transactie onder andere het eigen vermogen en de
liquiditeitspositie van Tulip Computers de komende jaren sterk te verbeteren. Met name de
financieringslasten zullen jaarlijks circa € 1,5 miljoen afnemen. Een en ander stelt Tulip Computers in
de gelegenheid een structurele invulling te geven aan de ontwikkeling van de autonome groei. De
versterkte balans vormt mede de basis voor het aantrekken van het benodigde werkkapitaal teneinde
deze autonome groei te realiseren alsmede voor de ondersteunende financiering voor de externe groei,
waaronder eventuele acquisities, te bewerkstelligen. Tevens wordt door de transactie de mogelijkheid
gecreëerd voor Tulip Computers de komende jaren over te gaan tot uitkering van dividend aan haar
aandeelhouders en verwacht Tulip Computers dat de aandeelhouderswaarde de komende jaren verder
zal toenemen.
Tulip Computers zal na de uitgifte van 110.000.000 aandelen in totaal 298.780.171 aandelen hebben
geplaatst waarvan 188.780.171 thans zijn genoteerd. Na notering van de tranche van 15.000.000
aandelen zullen in totaal 203.780.171 aandelen genoteerd zijn. De slötkoers per 7 oktober 2005
bedraagt € 0,20.
(...)
Unquote
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15.7.2. Persbericht van 5-10-2005
Quote
(...)

Halfjaarresultaten 2005 Tulip Computers NV
De operationele omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip Computers) exclusief overige opbrengsten
bedraagt in het eerste halfjaar van 2005 € 18,4 miljoen, ten opzichte van € 13,0 miljoen in 2004. Naast
de omzet uit de operationele activiteiten is tevens sprake van overige opbrengsten ten bedrage van € 1,2
miljoen (2004: € 3,0 miljoen). De omzet inclusief overige opbrengsten bedraagt over het eerste halfjaar
2005 € 19,6 miljoen (2004: € 16,0 miljoen).
Over de eerste zes maanden van 2005 heeft Tulip Computers een winst na belastingen behaald van
€ 2,6 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen in 2004 (beide na toepassing van IFRS ).
De brutomarge (exclusief overige opbrengsten) is over de eerste zes maanden van 2005 verbeterd van
ruim 33% in 2004 naar meer dan 35% in 2005. De overige opbrengsten zijn met name gerelateerd aan
de verkooptransactie van Commodore.
De financieringskosten over deze periode bedroegen € 0,8 miljoen (2004 € 0,9 miljoen).
De winst voor belastingen inclusief overige opbrengsten bedraagt per:30 juni 2005 € 2,8 miljoen ten
opzichte van € 0,8 miljoen in 2004. De winst na belastingen inclusief overige opbrengsten bedraagt per
30 juni 2005 € 2,6 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen in het eerste halfjaar 2004. Het eigen
vermogen per 30 juni 2005 bedraagt € 33,2 miljoen positief.
Het eigen vermogen verbeterde met name als gevolg van het positieve halfjaarresultaat ten bedrage
van € 2,6 miljoen alsmede door de afronding van de eind 2004 gestarte emissie waarvan € 0,4 miljoen
in 2005 geplaatst is.
(...)
Unquote
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15.8. Cijfers tot en met juni 2005
1 januari t/m
Bedragen x € 7.000

30juni 2005

1januari t/m
30juni 2004

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(geen accountantscontrole toegepast)
Netto omzet
Overige opbrengsten

18.397

Som der bedrijfsopbrengsten

19.627

Inkoopwaarde omzet
Lonen en salarissen

11.046
2.072

Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.230

13.011
3.000
16.011
8.637
1.785

269
66
92
91

251
129
641
83

2.366

3.406

16.002

14.355

3.625

1.656

Rentelasten en soortgelijke kosten

789

857

Financiële baten en lasten

789

857

Resultaat voor belastingen
Belastingen

2.836

171

799
135

Resultaat na belastingen

2.665

664

Afschrijvingen materële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

De hier weergeven bedragen zijn exclusief de effecten van de invoering IFRS, die in de openingsbalans
2004 zijn verwerkt.

1

Verminderdmet€479Ktenopzichtevancijferso.b.v. GAAPuithoofdevaneffect invoeringIFRS(betreft correctie afschrijvingslast
verslagperiode van geactiveerde goodwill)
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Bedragen x € 1.000

30juni 2005

31 december
2004

Balans
(geen accountantscontrole toegepast)
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

21.870
435
13.650

22.043 2
362
12.813 3

35.955

35.218

2.557

2.478
28.330 4

29.117
811

593

32.485

31.401

Activa'

68.440

66.619

Groepsvermogen

33.288

30.225

997

348

15.007

15.046

6.265
12.883

5.162
15.838

19.148

21.000

68.440

66.619

Voorzieningen
Langlopende schulden (inclusief achtergestelde leningen)
Kortlopende schulden
Rentedragende schulden
Overige verplichtingen

Passiva

2
3
4
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Verhoogd met EUR 4.035K ten opzichte van GAAP-cijfers o.b.v. invoering IFRS (betreft correctie cumulatieve afschrijving van
geactiveerde goodwill)
Verhoogd mét EUR 7.965K ten opzichte van GAAP-cijfers o.b.v. invoering IFRS (betreft herrubricering latentie VPB van overige
vorderingen naar financiële vaste activa)
Verlaagd met EUR 7.965K ten opzichte van GAAP-cijfers o.b.v. invoering IFRS (betreft herrubricering latentie VPB van overige
vorderingen naar financiële vaste activa)

Bedragen x € 7.000

1 januari t/m
1januari t/m
30 juni 2005
30juni 2004

Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten
(geen accountantscontrole toegepast)
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutaties in voorzieningen
Mutaties in werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening
Rentebaten en -lasten
Belastingen over het resultaat

Totaal
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des-)investeringen immateriële vaste activa
(Des-)investeringen materiële vaste activa
(Des-)investeringen financiële vaste activa

Totaal
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties leningen
Mutaties eigen vermogen (emissies)

Totaal
NETTO KASSTROOM

3.625

1.656

92
91
649

64
83

(3.821)

636
(789)
(171)

(324)

81

(106)
(16.471)
(14.774)
(856)
(135)

(15.765)

(4.615)

(164)
(837)

(920)

(39)
398

(13)

0
(4.628)

0
3.835

359

3.835

(885)

(16.558)
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