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N.V.BEVER HOLDING
(een naamloze vennootschap,opgericht naarNederlands recht,
statutairgevestigd teHilversum)
Dit biedingsbericht (het "Biedingsbericht") bevatinformatie over het door de Raad van Bestuur en de
Raad van Comniissarissen van Bever Holding aanbevolen bod in contanten (het "Bod") door
Beauchamp Beheer B.V. (de "Bieder") aan houders (de "Aandeelhouders") van geplaatste en
uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van N.V. Bever Holding ("Bever Holding"), met
een nominale waarde van € 1,15 elk (de "Aandelen") op de door hen gehouden Aandelen, die
genoteerd zijn aan Eurolist by Euronext Amsterdam N.V., zulks op de voorwaarden en behoudens de
beperkingen als genoemd in dit Biedingsbericht. De termen die in dit Biedingsbericht met een
hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend zoals uiteengezet in
Hoofdstuk 2 (Definities).
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod op
geldige wijze hebben aangemeld (of op onregelmatige wijze, indien door de Bieder afstand wordt
gedaan van de betrokken onregelmatigheid) en geleverd, betaling plaatsvinden van een bedrag in
contanten van € 4,94 in welk bedrag enig recht op dividend is verdisconteerd (de "Biedprijs"). Zie
Hoofdstuk 4.1 (Het Bod).
De Raad van Comniissarissen en de Raad van Bestuur van Bever Holding bevelen het Bod unaniem
aan de Aandeelhouders aan. Zie Hoofdstuk 5 (Aanbeveling door de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur).
Zibafes B.V., die 84,9% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft
onherroepelijk toegezegd de door haar gehouden Aandelen onder het Bod te zullen aanmelden zodra
dat wordt uitgebracht. Zie Hoofdstuk 4.2 (Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Raad van
Bestuur en toegezegde Aandelen).
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Dit Biedingsbericht is verkrijgbaar vanaf 25 augustus 2006. De aanmeldingstermijn begint op 28
augustus 2006, 09:00 uur Nederlandse tijd, en sluit, behoudens verlenging, op 21 september 2006,
15:00 uur Nederlandse tijd (de "Sluitingsdatum"). Aandelen dienen te worden aangemeld op de wijze
als aangegeven in het Biedingsbericht. Zie Hoofdstuk 4.4 (De Sluitingsdatum en aanvaarding door de
Aandeelhouders).
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum zal de Bieder aankondigen of hij het Bod gestand zal
doen (de "Gestanddoeningsdatum"). Aankondigingen zullen via een persbericht worden gedaan en
tevens worden gepubliceerd in Het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
Aandelen verkopen aan de Bieder binnen vijf Beursdagen na de Gestanddoeningsdatum (de "Dag van
Betaling") de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op
onregelmatige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken onregelmatigheid)
en geleverd.
Tijdschema
Verkrijgbaarstelling Biedingsbericht
Aanvang aanmeldingstennijn
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Sluitingsdatum (einde aanmeldingstemlijn)
Gestanddoeningsdatum

25 augustus 2006
28 augustus 2006
12september 2006

Eventuele mededeling verlenging
aanmeldingstennijn

26 september 2006

21 september 2006 (behoudens verlenging)
28 september 2006 (behoudens verlenging)

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op dinsdag 12 september 2006 zal om 10.30 CET te Hilversum in het Amrath Hotel Lapershoek, aan
de Utrechtseweg 16, de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden van
Bever Holding gedurende welke het Bod zal worden besproken en toegelicht in overeenstemming met
artikel 9q Bte 1995. De infonnatie die op grond van artikel 9q Bte 1995 ten behoeve van
Aandeelhouders ter beschikking dient te worden gesteld om het Bod te beoordelen is opgenomen in dit
Biedingsbericht, welk mede ten kantore van Bever Holding beschikbaar is. De agenda voor de
vergadering zal de volgende onderwerpen bevatten:
1.

Opening.

2.

Toelichting van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op het Bod.

3.

Toelichting gemotiveerde standpuntbepaling door de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen op het Bod.

4.

Voorstel van de Raad van Commissarissen tot wijziging van de Statuten overeenkomstig het
voorstel d.d. 25 juli 2006, opgesteld door Allen & Overy LLP (zie Hoofdstuk 10.2 (Voorstel
statutenwijziging)), welke wijziging zal worden geëffectueerd onder de opschortende
voorwaarde van gestanddoening van het Bod.

5.

Voorstel om iedere directeur en iedere commissaris van Bever Holding, alsmede iedere notaris
en kandidaat-notaris verbonden aan Allen & Overy LLP, te machtigen om bij het Ministerie
van Justitie een verklaring van geen bezwaar aan te vragen ten behoeve van de
statutenwijziging onder 4 en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

6.

Aftreden van de heer R.H. Zieck als directeur van Bever Holding en verlening van decharge
onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief per de Dag van
Betaling.

7.

Aftreden van deheer H.Visser en deheerT. Blokland alscommissarissen van Bever Holding
en verlening van decharge onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het
Bod,effectief perdeDagvanBetaling.

8.

Voorstel tot benoeming van de heer E.A. van den Brandhof tot directeur van Bever Holding
onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief perde Dagvan
Betaling.

9.

Voorstel tot benoeming van de heer W. Simon tot commissaris van Bever Holding onder de
opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod,effectief perde Dagvan Betaling.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.

1.

BELANGRIJKE INFORMATIE EN BEPERKINGEN

1.1

Belangrijke Informatie
Dit Biedingsbericht bevat belangrijke informatie. Men dient het Biedingsbericht dan ook
zorgvuldig te lezen alvorens een besluit te nemen over het aanmelden van Aandelen in verband
met het Bod. Aandeelhouders wordt aangeraden zonodig onafhankelijk advies in te winnen.
Daarnaast is het raadzaam dat Aandeelhouders in voorkomende gevallen hun
belastingadviseur raadplegen met betrekking tot de fiscale gevolgen van deelname aan het
Bod.
De informatie opgenomen in de Hoofdstukken 1,2, 3en 7 is door de Bieder verstrekt. De informatie
opgenomen in de Hoofdstukken 5en 6 is door Bever Holding verstrekt. De infonnatie opgenomen in
de Hoofdstukken 4, 8, 9 en 10 is door de Bieder en Bever Holding gezamenlijk verstrekt. In
Hoofdstuk 6 zijn de Interim Cijfers van Bever Holding opgenomen. De Accountant heeft daarbij de
Accountantsverklaring afgegeven. De Accountantsverklaring is door de Accountant verstrekt. Bever
Holding verklaart dat de Accountantsverklaring juist en volledig is overgenomen en dat er geen
informatie uit de Accountantsverklaring is weggelaten waarvan de vennelding de strekking van de
Accountantsverklaring zou wijzigen.
Uitsluitend de Bieder en Bever Holding zijn verantwoordelijk voor dejuistheid en volledigheid van
de informatie die in dit Biedingsbericht is opgenomen, elk voor de infonnatie die door haar zelf werd
verstrekt, en gezamenlijk voor de infonnatie die door hen gezamenlijk is verstrekt. De Bieder en
Bever Holding verklaren beiden, ieder voor de informatie die door hen in dit Biedingsbericht is
verstrekt, dat die informatie 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
infonnatie achterwege is gelaten waardoor enige mededeling in dit Biedingsbericht in enig wezenlijk
opzicht misleidend is.Nota bene: bepaalde financiële en statistische infonnatie in dit Biedingsbericht
kan naar boven of beneden zijn afgerond en dient derhalve niet als exact te worden beschouwd.
De infonnatie 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 infonnatie ook na de uitgiftedatum juist is of dat er geen wijziging is opgetreden in de in
dit Biedingsbericht opgenomen informatie of in de gang van zaken bij Bever Holding en/of haar
dochtermaatschappijen sinds de publicatiedatum van dit Biedingsbericht. Het voorgaande laat echter
onverlet de verplichting van zowel de Bieder als Bever Holding om, indien en voor zover vereist,
een publieke aankondiging te doen ingevolge artikel 9b lid 1Bte 1995.
Met uitzondering van Bever Holding en de Bieder en behoudens de Accountantsverklaring van de
Accountant die in dit Biedingsbericht is opgenomen, is niemand bevoegd of gerechtigd om
infonnatie 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 Bever Holding.
Voor dit Biedingsbericht is op 3 juli 2006 een ontheffing verkregen van de AFM van bepaalde
verplichtingen uit hoofde van artikel 9i sub 1Bte 1995, namelijk de verplichting tot opname in het
Biedingsbericht van een vergelijkend overzicht van de balans en winst- en verliesrekening van Bever
Holding over de afgelopen 3jaar, alsmede opname in het Biedingsbericht van een toelichting bij de
jaarrekening 2005. Tevens is geenfairness opinion opgenomen in het Biedingsbericht. Een opname
van eenfiarness opinion is op grond van artikel 9i Bte 1995 niet vereist. De AFM kan echter in
specifieke gevallen bepalen (op grond van artikel 9i lid 1 sub v Bte 1995) dat voor de adequate
beoordeling van het Bod een fairness opinion is vereist. Op basis van de aan haar verstrekte
informatie door de Bieder en Bever Holding, heeft de AFM geoordeeld dat in dit geval geenfairness
opinion moet worden opgenomen in dit Biedingsbericht.

Op dit Biedingsbericht en het Bod, en op eventuele aanmelding, koop of levering van Aandelen is
Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam zal in eerste aanleg bevoegd zijn van
geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met dit Biedingsbericht, het Bod en/of de
aanmelding, koop of levering van Aandelen. Eventuele juridische procedures die voortvloeien uit of
verband houden met dit Biedingsbericht, het Bod en/of de aanmelding, koop of levering van
Aandelen kunnen in eerste aanleg derhalve uitsluitend worden voorgelegd aan de voomoemde
rechtbank.
Het Biedingsbericht verschijnt in de Nederlandse taal.
Exemplaren van het Biedingsbericht, van de Statuten enjaarrekeningen over de boekjaren eindigend
op 31 december 2003, 2004 en 2005 van Bever Holding zoals goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, welke stukken bij verwijzing deel uitmaken en onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van dit Biedingsbericht, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Bever
Holding en het Omwissel- en Betaalkantoor. De statuten van de Bieder, die bij verwijzing deel
uitmaken en onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit Biedingsbericht, zijn kosteloos verkrijgbaar
op het onderstaande adres van de financieel adviseur van de Bieder en bij Omwissel- en
Betaalkantoor.
Bever Holding

Financieel Adviseur Bieder

Bever Holding N.V.
Melkpad 22
1217 KD Hilversum
www.beverholding.nl

C4C Business Valuation and Analysis
1,avenue Henry Dunant n0 1174
MC 98000 Monaco

Omwissel- en Betaalkantoor
Kempen & Co N.V.
Corporate Actions & Paying Agency
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam
Tel:+31 (0)20 348 9554
Fax:+ 31 (0)20 348 9549
Email: capa@keinpen.nl
Dit Biedingsbericht bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en
onzekerheden inhouden. Hoewel zowel de Bieder als Bever Holding 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 dejuistheid en volledigheid
van dergelijke mededelingen. Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden
gewogen in samenhang met het feit dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke
mate kunnen afwijken van de genoemde verwachtingen als gevolg van onder meer politieke,
economische ofjuridische veranderingen in de markten en omgeving waarin de Bieder en Bever
Holding actief zijn, alsmede van algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan
de ondememingen van de Bieder en Bever Holding.
C4C Business Valuation and Analysis treedt op als financieel adviseur van de Bieder en is niet
verantwoordelijk jegens enig andere partij dan de Bieder voor het verstrekken van advies met
betrekking tot het Bod.

1.2

Beperkingen
Het Bod wordt niet uitgebracht in jurisdicties 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 dit Biedingsbericht verkrijgen dienen zich te
informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven, en eventueel vereiste machtiging,
goedkeuring of toestemming te verkrijgen. De Bieder, Bever Holding, en elk van hun adviseurs
wijzen elke aansprakelijkheid af voor schending door enig persoon van dergelijke
beperkingen. Personen (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, bewaarders,
gevolmachtigden en trustkantoren) die dit Biedingsbericht of een ander daaraan gerelateerd
document naar een jurisdictie buiten Nederland sturen of zulks anderszins beogen te doen,
dienen zorgvuldig kennis te nemen van dit Hoofdstuk 1 (Belangrijke Informatie en
Beperkingen) alvorens daartoe over te gaan.
Aandeelhouders wordt hierbij meegedeeld dat zij, voorzover zij domicilie hebben en/of
woonachtig zijn in jurisdicties waar het uitbrengen of aanvaarden het Bod 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, (mogelijk) in strijd handelen met dergelijke wet- en
regelgeving indien zij overgaan tot het aanmelden van hun Aandelen onder het Bod (zonder
vereiste machtiging, goedkeuring of toestemming, voor zover van toepassing).
Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië en Japan
Het Bod wordt niet gedaan, noch rechtstreeks, noch indirect, in of naar, of met gebmikmaking van
de postdiensten van, of door gebmik te maken van welk middel of instmment dan ook (waaronder,
zonder daartoe beperkt te zijn, telefoon, fax, telex of elektronische verzending) van het binnenlandse
of buitenlandse handelsverkeer van, of enige faciliteit van een effectenbeurs van, de Verenigde
Staten, Canada, Australië, Italië of Japan, en het Bod kan niet worden aanvaard door een dergelijk
gebmik, middel, instmment of faciliteit vanuit de Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië of
Japan. Dientengevolge worden dit Biedingsbericht en daaraan gerelateerde stukken niet per post
verstuurd of anderszins verspreid of verzonden binnen of naar de Verenigde Staten, Canada,
Australië, Italië of Japan, noch dient zulks te geschieden, en personen die dergelijke stukken
ontvangen (waaronder, maar niet beperkt tot, bewaarders, gevolmachtigden en tmstkantoren) mogen
deze niet verspreiden of verzenden naar dergelijke jurisdicties.
Verder, geldt voor Italië, dat het Bod en het Biedingsbericht niet de vergunningprocedure van de
Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) hebben doorlopen in
overeenstemming met de Italiaanse wet- en regelgeving. Daarom worden Aandeelhouders hierbij
meegedeeld dat het Bod niet wordt uitgebracht in Italië en dat, voorzover Aandeelhouders domicilie
in Italië hebben en/of woonachtig zijn in de Italiaanse Republiek, zij van uit Italië niet mogen
overgaan tot het aanmelden van hun Aandelen onder het Bod met gebmikmaking van de
postdiensten, of door gebmik te maken van welk middel of instmment dan ook (waaronder, zonder
daartoe beperkt te zijn, telefoon, fax, telex of elektronische verzending) van het binnenlandse of
buitenlandse handelsverkeer van, of enige faciliteit van een effectenbeurs van Italië. Tevens mogen
noch het Biedingsbericht, noch ieder ander aanbod materieel gerelateerd aan het Bod of de
Aandelen, verspreid of verkrijgbaar gesteld worden in de Italiaanse Republiek.

2.

DEFINITIES

De termen die in dit Biedinj

;sbericht met hoofdletters worden geschreven, hebben de volgende betekenis:

Accountant

Deloitte Accountants B.V.

Accountantsverklaring

de accountantsverklaring van de Accountant bij de Interim Cijfers van
Bever Holding per 31 mei 2006

Aandeel of Aandelen

een of meer geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het
aandelenkapitaal van Bever Holding, met een nominale waarde van €1,15
elk

Aandeelhouder(s)

houder(s) van een of meer Aandelen

AFM

stichting Autoriteit Financiële Markten

Beursdag

een dag waarop Euronext Amsterdam geopend is voor handel

Bever Financial Services

Bever Financial Services B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijklieid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum

Bever Holding

N.V. Bever Holding, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Hilversum

Bever Holding Participaties

Bever Holding Participaties B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hilversum

Bieder

Beauchamp Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Wassenaar

Biedingsbericht

het onderhavige biedingsbericht met betrekking tot het Bod

Biedprijs

een bedrag van € 4,94 in contanten in welk bedrag enig recht op dividend is
verdisconteerd voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op
onregelmatige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de
betrokken onregelmatigheid) en geleverd, onder de voorwaarden van het
Bod

Bod

het bod als beschreven in dit Biedingsbericht

Bte 1995

Besluit toezicht effectenverkeer 1995

Buitengewone Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders

een buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders, die gehouden
wordt op 12september 2006 om 10.30 uur in het Amrath Hotel
Lapershoek, aan de Utrechtseweg 16, in Hilversum

Dag van Betaling

de dag waarop, overeenkomstig de voorwaarden van het Bod, de Bieder de
Biedprijs zal betalen aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het
Bod op geldige wijze hebben aangemeld (of op onregelmatige wijze, indien
door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken onregelmatigheid) en
geleverd, zijnde uiterlijk de vijfde Beursdag na de Gestanddoeningsdatum,
onder de voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan
de euro, het wettige betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie

Euronext Amsterdam

Euronext Amsterdam N.V., of Eurolist by Euronext Amsterdam,
afhankelijk van de context

Gestanddoeningsdatum

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

Interim Cijfers

de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht,
toelichting en overige gegevens van Bever Holding per 31 mei 2006

Materiële Negatieve Wijziging onder materiële negatieve wijziging wordt verstaan een wijziging met
betrekking tot posten op de balans of winst- en verliesrekening die een
bedrag van € 100.000 overstijgt
Merger Protocol

het merger protocol tussen de Bieder, Bever Holding, Zibafes B.V.,
Dhr. T. Blokland, Dhr. H. Visser en Dhr. R.H. Zieck

Officiële Prijscourant

de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam

Omwissel- en Betaalkantoor

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

Raad van Bestuur

de directie van Bever Holding

Raad van Commissarissen

de raad van commissarissen van Bever Holding

Statuten

de statuten van Bever Holding, gedateerd 10juni 2004

Sluitingsdatum

de tijd en datum waarop het Bod eindigt (behoudens verlenging, 21
september 2006, 15:00 uur, Nederlandse tijd)

Toegelaten Instellingen

de instellingen die zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam

Wte 1995

Wet toezicht effectenverkeer 1995
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4.

HET BOD

4.1

Het Bod
De Bieder doet door het Bod een aanbod tot koop van alle Aandelen van Aandeelhouders, onder de
voorwaarden en beperkingen als opgenomen in dit Biedingsbericht.
Onder verwijzing naar alle mededelingen, voorwaarden en beperkingen die in dit Biedingsbericht
zijn opgenomen, worden de Aandeelhouders hierbij uitgenodigd om hun Aandelen ter verkoop aan
te melden bij de Bieder op de navolgende wijze en onder de navolgende voorwaarden.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal aan de Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod
op geldige wijze hebben aangemeld (of op onregelmatige wijze, indien door de Bieder afstand wordt
gedaan van de betrokken onregelmatigheid) en geleverd, betaling in contanten plaatsvinden van de
Biedprijs ten bedrage van € 4,94 in welk bedrag enig recht op dividend is verdisconteerd.
De biedprijs vertegenwoordigt een premie van € 0,25 ten opzichte van de intrinsieke waarde per 31
mei 2006, die toen € 4,69 bedroeg. Deze datum is bij de onderhandelingen tussen Bever Holding en
de Bieder als uitgangspunt voor de prijsbepaling genomen omdat het toen in de verwachting lag dat
per die datum Bever Holding niet langer zou beschikken over vaste activa en defacto een "kasgeld
vennootschap" zou zijn, waardoor eenvoudige waardebepaling mogelijk was. Ten tijde van de
onderhandelingen tussen Bever Holding en de Bieder stond dejuridische levering van het verkochte
onroerend goed van Bever Holding namelijk voor 31 mei 2006 gepland. Per die datum is eventuele
winst of verlies in feite ook voor rekening van de Bieder. Ter zijde wordt in dit verband opgemerkt
dat de Bieder geen interesse had in het onroerend goed van Bever Holding. Nadien, dus nadat Bever
Holding en de Bieder overeenstemming hadden bereikt, is de levering van het onroerend goed
vertraagd doordat nadere besprekingen nodig waren tussen Bever Holding, kopers van het onroerend
goed en de eigenaar van een naburig erf in verband met de vestiging van een erfdienstbaarheid en
opstalrecht. Uiteindelijk heeft levering van het onroerend goed op 30juni 2006 plaatsgevonden.

4.2

Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en toegezegde Aandelen
Op dit moment houdt Zibafes B.V. (Zibafes), een vennootschap waarvan Dhr. R.H. Zieck, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Bever Holding, mede bestuurder en aandeelhouder is, 2.708.000
Aandelen, vertegenwoordigende 84,9% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Bever
Holding.
Zibafes heeft zich onder voorwaarden (hieronder in deze paragraaf enigszins verder uitgewerkt)
verplicht alle door haar gehouden Aandelen onder het Bod aan te melden. Voor Zibafes gelden
overigens dezelfde voorwaarden als voor de overige Aandeelhouders, met dien verstande dat Zibafes
aan de Bieder enige beperkte garanties heeft gegeven met betrekking tot de door Zibafes gehouden
Aandelen. Aan Zibafes is door de Bieder geen additionele compensatie geboden in verband met het
Bod of in verband met de door Zibafes aangegane voorwaardelijke verplichting alle door haar
gehouden Aandelen onder het Bod aan te melden.
Voorts is aan Zibafes noch door Bever Holding, noch door de Bieder informatie verstrekt die
relevant is voor de overige Aandeelhouders voor een juiste beoordeling van het Bod die niet in dit
Biedingsbericht is opgenomen.
De voorwaarden waaronder Zibafes haar Aandelen heeft toegezegd staan het Zibafes onder
omstandigheden toe haar Aandelen niet aan te melden in de situatie van een concurrerend bod.
Voorts staan deze het Zifabes toe om haar Aandelen niet aan te melden indien de Bieder na
ommekomst van een bepaalde termijn geen bod heeft uitgebracht of indien de Bieder een openbare
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mededeling doet dat de Bieder het Bod intrekt of, nadat het Bod is uitgebracht, de Bieder om enige
reden het Bod niet gestand doet.
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht worden door de leden van de Raad van Bestuur
anders dan via Zibafes en door de leden van de Raad van Commissarissen geen Aandelen gehouden.
4.3

Voorwaarden met betrekking tot gestanddoening van het Bod
De voorwaarden voor gestanddoening zijn als volgt:
(a)

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, heeft onder opschortende
voorwaarde van gestanddoening van het Bod, de volgende voorstellen aangenomen: (i)
benoeming van Dhr. E.A. van den Brandhof tot directeur van Bever Holding; (ii) benoeming
van Dhr. W. Simon tot commissaris van Bever Holding; en (iii) wijziging van de statuten
van Bever Holding (voor welke statutenwijziging de Raad van Commissarissen een voorstel
zal doen zoals aangegeven door de Bieder) (zie Hoofdstuk 10.2 (Voorstel statutenwijziging);

(b)

het aanmelden naar aanleiding van het Bod van een zodanig aantal Aandelen dat deze samen
met de Aandelen die de Bieder direct of indirect houdt, ten minste 85% van het totale
uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van Bever Holding vertegenwoordigt op de
Sluitingsdatum;

(c)

er heeft zich geen Materiële Negatieve Wijziging met betrekking tot de financiële situatie
van Bever Holding voorgedaan, noch is een dergelijke Materiële Negatieve Wijziging bij de
Bieder (inclusief uit hoofde van een confirmatory due diligence onderzoek) bekend
geworden, noch is de Bieder in de periode tussen het uitbrengen van het Bod en
gestanddoening bekend geworden met feiten en/of omstandigheden die na gestanddoening
zouden kunnen leiden tot een Materiële Negatieve Wijziging;

(d)

geen derde partij heeft publiekelijk aangekondigd het voomemen te hebben om een
openbaar bod op de Aandelen te doen en er is geen indicatie dat een derde partij het recht
heeft verkregen om Aandelen te verwerven of een substantieel deel van de activa van Bever
Holding of zodanige Aandelen of activa heeft verworven;

(e)

Bever Holding heeft zich sinds de datum van het Merger Protocol tot en met de
Sluitingsdatum (eventueel na verlenging van de aanmeldingstermijn op grond van artikel 9o
lid 5 Bte 1995) niet op enige wijze verplicht tot betaling van enig dividend of andere
uitkering al dan niet in de vorm van aandelen, noch heeft Bever Holding enig dividend of
andere uitkering al dan niet in de vorm van aandelen uitbetaald;

(f)

ten aanzien van Bever Holding, Zibafes, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen
en hun leden is geen sprake van een inbreuk op verplichtingen en verklaringen uit het
Merger Protocol;

(g)

er is geen actie of procedure aanhangig gemaakt of aangekondigd bij enige rechtelijke
instantie of overheidsorgaan, bijvoorbeeld een enquêteprocedure waarvan redelijkerwijs te
verwachten is dat die tot gevolg kan hebben dat het Bod nietig verklaard wordt of emstig
vertraagd wordt ofde mogelijkheid van Bever Holding om het Bod succesvol afte ronden in
gevaar brengt;

(h)

er is geen beschikidng of vonnis van enige rechtelijke instantie, autoriteit of overheidsorgaan
dat het Bod verbiedt, vertraagt ofde voordelen van het Bod ondermijnt;

(i)

op of voor de Sluitingsdatum;
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a) zijn alle wettelijke voor gestanddoening vereiste goedkeuringen van nationale en
intemationale autoriteiten verkregen die in verband met het Bod en de voorgenomen
change of control vereist zijn;
b) in verband met het bepaalde onder (a), zijn alle termijnen verstreken waarbinnen
nationale en intemationale autoriteiten tegen het Bod of de voorgenomen change of
control maatregelen kunnen nemen of aankondigen, welke het Bod en de voorgenomen
change of control kunnen verhinderen of op een andere wijze negatieve gevolgen voor
Bever Holding ofde Bieder in verband met het Bod kunnen hebben; en
c) in verband met het bepaalde onder (a), hebben noch nationale noch intemationale
autoriteiten maatregelen tegen het Bod of de voorgenomen change of control genomen
of aangekondigd, welke het Bod en de voorgenomen change of control kunnen
verhinderen of op een andere wijze materieel negatieve gevolgen voor Bever Holding of
de Bieder in verband met het Bod kunnen hebben;
(j)

er is geen mededeling van de AFM ontvangen dat het Bod in strijd met Hoofdstuk IIA van
de Wte 1995 is uitgebracht, in welk geval effecteninstellingen conform het bepaalde in
artikel 32a Bte 1995 geen medewerking zouden mogen verlenen aan de uitvoering en
afwikkeling van het Bod; en

(k)

de Bieder heeft niet in strijd gehandeld met enige bepaling van het Merger Protocol of de
biedingswetgeving.

Van de voorwaarden voor gestanddoening 4.3 (a) tot en met (h) kan alleen door de Bieder afstand
worden gedaan, met dien verstande dat de Bieder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bever
Holding nodig heeft om afstand te kunnen doen van de voorwaarden onder 4.3 (g) en (h).
Van de voorwaarde voor gestanddoening 4.3 (i) kan alleen door Bever Holding en de Bieder
gezamenlijk afstand worden gedaan.
Van de voorwaarde voor gestanddoening 4.3 (j) kan geen afstand worden gedaan.
Van de voorwaarde voor gestanddoening 4.3 (k) kan alleen door Bever Holding afstand worden
gedaan.
De voorwaarde voor gestanddoening 4.3 (g) heeft geen betrekking op vergunningen die nodig zijn
voor de activiteiten die de Bieder voomemens is met Bever Holding te verrichten. Deze
vergunningen zijn persoonsgebonden. Er is contact gelegd met personen die in het bezit zijn van de
benodigde vergunningen. Verkrijging van de benodigde vergunningen is echter geen voorwaarde
voor gestanddoening.
4.4

De Sluitingsdatum en aanvaarding door de Aandeelhouders
Dit Biedingsbericht is verkrijgbaar vanaf 25 augustus 2006. De aanmeldingstermijn begint op 28
augustus 2006, 09:00 uur Nederlandse tijd, en eindigt, behoudens verlenging, op 21 september 2006,
15:00 uur Nederlandse tijd. Op grond van artikel 9o lid 5 Bte 1995 kan de aanmeldingstennijn
worden verlengd, zodanig dat daardoor de verplichting tot bekendmaking van de al dan niet
gestanddoening van het Bod wordt opgeschort. Aandeelhouders die hun Aandelen voor 21
september 2006 ingevolge het Bod hebben aangemeld kunnen tijdens de verlengingsperiode deze
aanmelding intrekken.
Aandelen dienen als volgt te worden aangemeld:
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Aandeelhouders die het Bod op de Aandelen wensen te aanvaarden, dienen hun wens via een
Toegelaten Instelling kenbaar te maken aan Kempen & CoN.V., dat is aangesteld als Omwissel- en
Betaalkantoor, zulks uiterlijk om 15:00 uur, Nederlandse tijd, op 21 september 2006, behoudens
verlenging. De Toegelaten Instellingen kunnen Aandeelhouders een kortere termijn opleggen om
ervoor te zorgen dat de Toegelaten Instelling voldoende tijd heeft om de Aandelen op tijd bij het
Omwissel- en Betaalkantoor aan te melden.
Toegelaten Instellingen die Aandelen ontvangen van zich onder dit Bod aanmeldende
Aandeelhouders kunnen dergelijke Aandelen uitsluitend aanmelden door het rechtsgeldig invullen en
ondertekenen en vervolgens opsturen van het aanmeldingsformulier dat wordt verschaft door het
Omwissel- en Betaalkantoor aan Kempen & Co N.V. (Corporate Actions & Paying Agency, Postbus
75666, 1070 AR, Amsterdam, tel: +31 (0)20 348 9554, fax: + 31 (0)20 348 9549, email:
capa@kempen.nl). In de Aanmeldingen dienen de Toegelaten Instellingen te verklaren dat (i) zij de
door hen aangemelde Aandelen in de administratie hebben; (ii) elke Aandeelhouder die via hen het
Bod aanvaardt onherroepelijk garandeert dat hij of zij in overeenstemming handelt met de
beperkingen die zijn neergelegd in Hoofdstuk 1(Belangrijke Informatie en Beperkingen) en (iii) zij
de verplichting op zich nemen om deze Aandelen uiterlijk om 15.00 uur, Nederlandse tijd, Dag van
Betaling, te leveren indien het Bod gestand is gedaan.
Behoudens in geval van verlenging van de aanmeldingstermijn overeenkomstig artikel 9o lid 5 Bte,
in welk geval Aandeelhouders die hun Aandelen voor de Sluitingsdatum ingevolge het Bod hebben
aangemeld deze aanmelding kunnen intrekken, houdt het aanmelden van Aandelen ter aanvaarding
van het Bod een onherroepelijke opdracht in tot het blokkeren van enigerlei poging de aangemelde
Aandelen te leveren, met het gevolg dat op of voorafgaand aan de Dag van Betaling niet tot levering
van Aandelen kan worden overgegaan (anders dan aan het Omwissel- en Betaalkantoor op de Dag
van Betaling indien het Bod gestand is gedaan en de Aandelen voor koop zijn aanvaard) en tot het
debiteren op de Dag van Betaling van de effectenrekening waarop dergelijke Aandelen worden
gehouden terzake van alle aangemelde Aandelen na ontvangst van een opdracht van het Omwisselen Betaalkantoor tot ontvangst van die Aandelen voor de Bieder en tegen betaling door het
Omwissel- en Betaalkantoor van de Biedprijs voor die Aandelen.
Door zijn Aandelen aan te melden onder het Bod, verklaart, garandeert en zegt elke Aandeelhouder
die aanmeldt anders dan via een Toegelaten Instelling, jegens de Bieder toe op de dag dat die
Aandelen worden aangemeld tot en met de Dag van Betaling, behoudens correcte intrekking van een
aanmelding, dat:
(a)

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

(b)

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

(c)

bij de aanmelding van dergelijke Aandelen de effectenwetgeving en overige toepasselijke
wet- en regelgeving wordt nageleefd van dejurisdictie waarin de betrokken Aandeelhouder
zich bevindt of waarvan hij ingezetene is, en geen registratie, goedkeuring of indiening bij
enige toezichthoudende instantie van diejurisdictie vereist is in verband met de aanmelding
van die Aandelen.
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4.5

Commissie
Toegelaten Instellingen ontvangen van de Bieder een commissie ten bedrage van € 0,025 voor elk
Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op onregelmatige wijze, indien door de Bieder
afstand wordt gedaan van de betrokken onregelmatigheid) en geleverd, tot een maximum van €
1.000,- per aanmeldende Aandeelhouder. Deze commissie dient binnen 30 dagen na de
Gestanddoeningsdatum van de Bieder te worden geclaimd via het Omwissel- en Betaalkantoor. Door
de Bieder en Bever Holding zullen geen kosten worden doorberekend aan de Aandeelhouders voor
de levering en betaling van de Aandelen. Buitenlandse Aandeelhouders worden mogelijk enige
kosten doorberekend door hun banken.

4.6

Gestanddoeningsdatum en de Dag van Betaling
Binnen vijf Beursdagen na de Sluitingsdatum, zijnde de Gestanddoeningsdatum, zal de Bieder
vaststellen of aan de voorwaarden van het Bod is voldaan. Tot deze voorwaarden behoort onder
meer de voorwaarde dat ten minste 85 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Bever
Holding onder het Bod is aangemeld. Aankondigingen zullen via een persbericht plaatsvinden en
tevens worden gepubliceerd in Het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant.
Indien de Bieder aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Aandeelhouders die
Aandelen verkopen aan de Bieder binnen vijf Beursdagen na de Gestanddoeningsdatum, zijnde de
Dag van Betaling, de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op
onregelmatige wijze, indien door de Bieder afstand wordt gedaan van de betrokken
onregelmatigheid) en geleverd. De Bieder beschikt over voldoende financiële middelen om het Bod
te financieren en zal het Bod dan ook financieren uit aan haar ter beschikking staande contante
middelen.

4.7

Behoud beursnotering Bever Holding
Indien het Bod gestand wordt gedaan, is dë Bieder voomemens de notering van Bever Holding in
stand te houden en met Bever Holding nieuwe activiteiten te ontplooien. Zie tevens Hoofdstuk 4.8
(Toekomstige stmctuur en plannen van Bever Holding na gestanddoening van het Bod).

4.8

Toekomstige structuur en plannen van Bever Holding na gestanddoening van het Bod

(a)

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in het geval dat onderstaande benoemingen worden
goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Met ingang van de Dag van Betaling zal de Raad van Bestuur worden gevormd door Dhr. E.A. van
den Brandhof. Er wordt naar gestreefd om voor het eind van hetjaar 2006 een tweehoofdige leiding
te hebben voor Bever Holding.
De Raad van Commissarissen zal worden gevormd door Dhr. W. Simon. De heer Simon heeft een
financiële achtergrond en heeft managementposities vervuld bij Kredietbank, Citibank en Generale
Bank/Fortis Bank. Vervolgens was hij adviseur van NIB Capital. Van 2002 tot 2004 was hij
directeur van IMC Holding en voorzitter van Bank Oyens & van Eeghen. Hij is nu actief als business
development manager voor een investment boutique en is tevens commissaris bij Playlogic. Dhr.
Simon heeft uitgebreide ervaring in de financiële dienstverlening (van vennogensbeheer tot
effectenhandel) en corporate finance.
De doelstelling is om binnen een korte termijn een minimum van drie leden in de Raad van
Commissarissen te benoemen. Verwacht wordt dat als gevolg van acquisities van beurs- en nietbeursgenoteerde bedrijven die met name actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening en
onroerend goed, nieuwe (ervaren) commissarissen en eventueel één of meerdere directeuren zullen
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worden aangetrokken. Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht zijn er geen onderhandelingen
gaande met betrekking tot acquisities.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal door de Raad van
Commissarissen worden voorgesteld om, onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van
het Bod, de Statuten te wijzingen overeenkomstig het voorstel zoals opgenomen in Hoofdstuk 10.2
(Voorstel statutenwijziging). In Hoofdstuk 10.3 is tevens een toelichting opgenomen op de
voorgenomen statutenwijziging.
(b)

Motieven Bod
De Bieder is voomemens om Bever Holding opnieuw activiteiten te laten ontplooien als financiële
instelling met een breed pakket van activiteiten en diensten. Om deze activiteiten te kunnen
ontwikkelen dient Bever Holding financiering aan te trekken. De beursnotering van Bever Holding
maakt het mogelijk om deze financiering aan te trekken op de kapitaalmarkt. In dit kader is de
Bieder voomemens om, op relatief korte termijn na gestanddoening van het Bod, nieuwe aandelen in
het kapitaal van Bever Holding uit geven wat zal leiden tot een uitbreiding van het aandelenkapitaal.
Hierbij geldt dat het creëren van aandeelhouderswaarde een belangrijke doelstelling wordt voor het
nieuwe bestuur van Bever Holding.

(c)

Toekomstige plannen
De toekomstige strategie van Bever Holding zal naar verwachting van de Bieder worden gericht op
het uitbreiden van de activiteiten, met name in de financiële dienstverlening (via Bever Financial
Services - zie hieronder) en in het nemen van participaties in beurs- en niet-beursgenoteerde
bedrijven en in onroerend goed (via Bever Holding Participaties - zie hieronder). Bever Holding zal
haar activiteiten slechts uitoefenen indien zij beschikt over de vergunningen en/of ontheffingen die
op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving voor die activiteiten uitdmkkelijk vereist zijn. Het
is de verwachting van de Bieder dat voor de activiteiten die Bever Holding wil gaan ontwikkelen
(naar verwachting in ieder geval een vergunning onder Wte 1995 voor de activiteiten van Bever
Financial Services) vergunningen onder de Wte 1995 en de Wet toezicht beleggingsinstellingen
dienen te worden verkregen. Deze vergunningen zijn persoonsgebonden. De eerste contacten zijn
gelegd met personen die in het bezit zijn van dergelijke vergunningen. In afwachting van de
succesvolle afronding van het Bod zijn de besprekingen met betrokkenen tijdelijk stilgelegd.
Dhr. E.A. van den Brandhof, die de uiteindelijke zeggenschap heeft in de Bieder (zie Hoofdstuk 7
(Infonnatie over de Bieder)) heeft uitgebreide ervaring op het gebied van financiële dienstverlening
en op het gebied van onroerend goed activiteiten. Uit dien hoofde beschikt de Bieder over de
expertise en relevante contacten die naar verwachting nodig zijn om met Bever Holding de
voorgenomen activiteiten te ontwikkelen.
Bever Financial Services
Bever Financial Services zal zich met name richten op het verlenen van financiële diensten en zal
zich specialiseren in "roerende goederen markten", zoals termijnmarkten, aandelen- en
obligatiemarkten. De activiteiten zullen betrekking hebben op effectenbemiddeling, handel in
effecten voor eigen rekening en voor derden, alsmede vermogensbeheer. Eén en ander impliceert dat
in effecten op erkende effectenbeurzen zal worden belegd, waaronder mede wordt verstaan intraday
handel in financiële termijncontracten (futures), opties, aandelen, obligaties en andere effecten. In
eerste instantie zal in Nederland in effecten worden belegd. Op een later tijdstip zal naar alle
waarschijnlijkheid ook buiten Nederland in effecten worden belegd.
Daamaast zal aandacht worden besteed aan het verder ontwikkelen van automatische trading
systemen en statistische handelsmodellen, met als doelstelling om de particuliere, professionele en
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institutionele beleggers te begeleiden door een snelle uitvoering van orders, lage transactiekosten en
een groot handelsvolume.
Bever Financial Services zal zich richten op kwaliteit in de financiële dienstverlening door middel
van integriteit, financiële en juridische zekerheid, informatieverstrekking en deskundigheid. Bever
Financial Services zal geen effecten bewaren voor haar cliënten. Alle transacties zullen worden
afgewikkeld door tussenkomst van banken met een goede reputatie.
Bever Holding Participaties
De activiteiten van Bever Holding Participaties zullen zich toespitsen op het verwerven van
deelnemingen in beurs- en niet-beursgenoteerde ondememingen en in onroerend goed en de
ontwikkeling van onroerend goed. De Bieder is voomemens om via Bever Holding Participaties
investeringen te doen in ondememingen die dezelfde activiteiten uitoefenen als Bever Holding en
Bever Holding Participaties en die goede voomitzichten en een gezond groeipotentieel hebben. Het
is de verwachting dat investeringen in dergelijk ondememingen bij zullen dragen aan de beoogde
ontwikkeling en groei van Bever Holding en Bever Holding Participaties en aan het versterken van
de positie van Bever Holding en Bever Holding Participaties. Bever Holding zal door middel van
een bottom-up benadering ondernemingen identificeren, analyseren en waarderen, om op deze
manier tot een overzichtelijke en gespreide portefeuille te komen.
Bever Holding Participaties zal op zoek gaan naar ondememingen die reeds actief zijn in de
financiële dienstverlening, zoals vermogensbeheer, effectenbemiddeling, effectenhandel, market
making en ontwikkeling van automatische trading systemen.
Daamaast is de Bieder voomemens om via Bever Holding Participaties investeringen te doen in
onroerend goed, dat vervolgens ontwikkeld en beheerd kan worden. De strategie van Bever Holding
Participaties zal zijn gericht op de retailsector in de Eurozone. Het is beoogd dat Bever Holding
Participaties waarde zal genereren door lokaal hands-on management op het gebied van acquisities
en revitalisering van onroerend goed projecten. De Bieder zal een team van personen samenstellen
die zijn gespecialiseerd in en ervaring hebben op het gebied van onroerend goed, welke personen
deze activiteiten voor Bever Holding Participaties zullen gaan uitoefenen.
Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht zijn er geen onderhandelingen gaande met betrekking
tot acquisities/investeringen.
Het is op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht niet bekend of, in het kader van de activiteiten
die zullen worden ontwikkeld door Bever Holding, de nadmk zal worden gelegd op Bever Financial
Services of Bever Holding Participaties.
(d)

Huidige en toekomstige Aandeelhouders dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat in de
toekomst dividenden zullen worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders.

(e)

Dhr. E.A. van den Brandhof is voornemens om in de toekomst het belang in het aandelenkapitaal van
Bever Holding dat hij houdt via de Bieder (en diens aandeelhouder) te reduceren. Dhr. E.A. van den
Brandhof is voomemens om gedurende een periode van naar schatting een jaar na gestanddoening
het pakket dat hij houdt via de Bieder (en diens aandeelhouder) temg te brengen tot 30% van de
uitstaande Aandelen. Het belang dat Dhr. E.A. van den Brandhof houdt via de Bieder (en diens
aandeelhouder) zal worden temggebracht als gevolg van aandelenemissies door Bever Holding en/of
als gevolg van overdracht van Aandelen door de Bieder. Het is de verwachting dat een eventuele
aandelenemissie begin 2007 zal plaatsvinden. De Bieder is bereid om de verhandelbaarheid van
Bever Holding te ondersteunen in de eerste maanden na afronding van het Bod. Door middel van de
emissie van nieuwe aandelen en communicatie van de strategie en ontwikkelingen binnen Bever
Holding wordt verwacht dat de bekendheid en verhandelbaarheid van Bever Holding verder zal
verbeteren.
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4.9

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 c en d, en de raad van bestuur van de Bieder en de Raad
van Commissarissen en de Raad van Bestuur gezamenlijk met betrekking tot onderwerpen a, b, e, f
en g hierbij als volgt:
(a)

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ondersteunen het Bod. Zie Hoofdstuk
5 (Aanbeveling door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur). Hierbij dient
vermeld te worden dat onderhandelingen over het Bod namens Bever Holding door de Raad
van Bestuur tezamen met de Raad van Commissarissen zijn gevoerd, waarbij een leidende
rol is toegekend aan de Raad van Commissarissen. Dit met name ook in het licht van het
aandelenbelang dat indirect via Zibafes wordt gehouden door het lid van de Raad van
Bestuur. Ook in het vervolgtraject tot aan gestanddoening waama de huidige Raad van
Commissarissen zal aftreden zal een leidende rol aan de Raad van Commissarissen worden
toegekend;

(b)

Dhr R.H. Zieck ontvangt in verband met het Bod geen vergoeding. Voorts heeft de Dhr.
Zieck in verband met de beëindiging van zijn langdurig dienstverband met Bever Holding
ten gevolge van het Bod afstand gedaan van zijn wettelijke rechten ter zake compensatie te
ontvangen. Bij gestanddoening zal Dhr. Zieck voor het laatst voor de maand september
salaris van Bever Holding ontvangen. Dhr. T. Blokland, lid van de raad van commissarissen
ontvangt evenmin enige vergoeding in verband met het Bod. Dhr. H. Visser ontvangt, in
hoofdzaak in verband met de vervanging van Dhr. Zieck tijdens zijn langdurige ziekte begin
2006, voor zijn werkzaamheden bestaande uit het voeren van onderhandelingen en overleg
met betrekking tot het totstandkomen van het Bod, wel een additionele vergoeding van €
30.000 die samenhangt met het Bod. De vergoeding strekt daamaast tot compensatie in
verband met de extra tijd die door Dhr. Visser is besteedt aan de begeleiding van de
transactie in verband met de betrokkenheid van Dhr. Zieck bij Zibafes. Daamaast worden
geen vergoedingen in de zin van artikel 9i sub pBte 1995 betaald;

(c)

Met inachmeming van en onverminderd de beperkingen als genoemd in Hoofdstuk 1
(Belangrijke Informatie en Beperkingen), heeft het Bod betrekking op alle Aandelen en is
het gelijkelijk van toepassing op alle Aandelen en alle Aandeelhouders;

(d)

Er zijn geen effecten verworven, noch zullen deze worden verworven, 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 tussen Zibafes en de
Bieder. Zie Hoofdstuk 4.2 (Aandelenbelang Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
en toegezegde Aandelen);

(e)

Op de publicatiedatum van dit Biedingsbericht had de Bieder geen belang in het kapitaal van
Bever Holding, noch rechtstreeks, noch indirect, en had Bever Holding, noch rechtstreeks,
noch indirect, een belang in het kapitaal van de Bieder;

(f)

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

(g)

De AFM en Euronext Amsterdam zijn in kennis gesteld van het Bod.
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5.

AANBEVELING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DE RAAD VAN
BESTUUR
Eind 2005 bestond bij de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de overtuiging dat er
voor Bever Holding geen toekomst meer was. Er was zonder succes onderzoek gedaan naar een
herinrichting van de bedrijfsvoering en heroriëntatie. Hierop besloten de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen de ontbinding van Bever Holding te agenderen. Naar aanleiding van
berichtgeving over dit voomemen in diverse media werd Bever Holding benaderd door een
potentieel geïnteresseerde. Naar aanleiding van dit contact besloten de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen nader te onderzoeken of er voor de Aandeelhouders alternatieven konden
worden gerealiseerd die gunstiger waren dan het liquidatiescenario.
Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met de Bieder, na
langdurige onderhandelingen die bij herhaling zijn afgebroken, overeenstemming weten te bereiken
over het Bod waarbij de Bieder bereid is gevonden een premie te betalen boven op de intrinsieke
waarde van een Aandeel. Vergeleken met een ontbinding en vereffening van Bever Holding is dit
een verbetering. Afwikkeling van een ontbinding van Bever Holding - zelfs indien Bever Holding in
november 2005 zou zijn ontbonden - zou waarschijnlijk niet voor het najaar van 2006 haar beslag
hebben gekregen mede in verband met de verkoop van het onroerend goed en de afwikkeling van de
fiscale positie van Bever Holding. Bij gestanddoening krijgen de Aandeelhouders die op het Bod
ingaan ook een premie van € 0,25 boven op de uitkering die zij ingeval van ontbinding en
daaropvolgende vereffening van Bever Holding zouden hebben ontvangen, welke liquidatie
uitkering ongeveer gelijk zou zijn geweest aan de intrinsieke waarde - verminderd met de met
ontbinding samenhangende kosten. De intrinsieke waarde is sinds mei 2006 ook niet significant
gewijzigd. Zie Hoofdstuk 6 van dit Biedingsbericht. Voorts achten de Raad van Commissarissen en
de Raad van Bestuur van belang dat de Bieder de beursnotering wenst te handhaven.
Aandeelhouders die niet op het Bod wensen in te gaan hebben derhalve de keuze om niet op het Bod
in te gaan en in Bever Holding te blijven participeren.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben daarom gelet op de modaliteiten van
het Bod geconcludeerd dat het Bod in het belang is van Bever Holding, de Aandeelhouders en
overige belanghebbenden bij Bever Holding. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
ondersteunen het bod volledig en bevelen het Bod aan de Aandeelhouders unaniem aan ter
acceptatie.

25 augustus 2006
Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

Dhr. T. Blokland:

Dhr. R.H. Zieck:

Dhr. H. Visser:
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6.

INFORMATIE OVER BEVER HOLDING
Bever Holding is genoteerd aan Eurolist by Euronext Amsterdam en statutair gevestigd te
Hilversum. Bever Holding is op 4 juli 1975 opgericht. De Raad van Bestuur van Bever Holding
wordt gevoerd door Dhr. R.H. Zieck, de Raad van Commissarissen bestaat uit Dhr. H. Visser
(Voorzitter) en de Dhr. T. Blokland.
Bever Holding was tot voor kort een financiële instelling die actief was als hoekman en marketmaker
op de Amsterdamse effecten- en optiebeurs. Daamaast was de ondememing actief als commissionair
in effecten en beheerde de ondememing een beleggingsfonds. Veranderende omstandigheden in de
financiële wereld hebben de winstgevendheid van Bever Holding de laatstejaren negatief beïnvloed.
Vanaf 1 januari 2005 werd uitsluitend gehandeld in effecten voor eigen rekening en in oktober 2005
is besloten de activiteiten af te bouwen.
Bever Holding had in 2005 een netto verlies na belastingen van € 1,311 miljoen. Het netto verlies
per aandeel over 2005 bedraagt € 0,41. In dit Biedingsbericht is in Hoofdstuk 6.1 financiële
informatie over Bever Holding opgenomen, waaronder de balans van Bever Holding per 31
december 2005 en 31 mei 2006. In verband met de ontheffing die Bever Holding en Bieder voor het
opstellen van dit Biedingsbericht van de AFM hebben gekregen zijn de jaarrekeningen over 2005,
2004 en 2003 niet in dit Biedingsbericht opgenomen. Desgewenst kan iedere Aandeelhouder
kosteloos een kopie van de jaarrekening over 2005, 2004 en 2003 krijgen door hiertoe een
schriftelijk verzoek te richten aan Bever Holding. Dezejaarrekeningen kunnen tevens via de website
van Bever Holding worden verkregen via www.beverholding.nl.
Na afronding van het afbouwen van de activiteiten besloot de Raad van Bestuur van Bever Holding
eind 2005 een voorstel aan de Aandeelhouders voor te leggen om tot ontbinding van Bever Holding
te besluiten nadat eerdere onderzoeken naar altematieve scenario's niets hadden opgeleverd. Naar
aanleiding van de kort voor de vergadering uitgesproken interesse in Bever Holding werd dit
voorstel ter vergadering ingetrokken en heeft Bever Holding altematieve scenario's onderzocht die
voor de Aandeelhouders gunstiger zouden zijn dan het liquidatiescenario.
Bever Holding heeft gedurende eind 2005 en begin 2006 (telefonisch) contact gehad met
verschillende partijen welke zijn uitgenodigd hun voorstellen schriftelijk uit te werken, waarbij
aandacht diende te worden geschonken aan de relevante juridische en financiële aspecten. Slechts
één partij heeft er uiteindelijk voor gekozen Bever Holding met een uitgewerkt schriftelijk voorstel,
dat mede inging op relevante juridische aspecten - tezamen met haar juridisch adviseur - te
benaderen, dit was Bieder. Bever Holding is daarop met Bieder in onderhandelingen getreden welke
uiteindelijk hebben geresulteerd in het Bod.

6.1

Wijzigingen van de balans per 31 december 2005 in vergelijking met de balans per eind mei
2006
Omdat de Biedprijs is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel Bever Holding per 31 mei
2006 (vermeerderd met een premie van € 0,25), die is vastgesteld op basis van de cijfers van Bever
Holding per 31 mei 2006, is in dit Biedingsbericht een geconsolideerde balans van Bever Holding
per 31 mei 2006 opgenomen, voorzien van de Accountantsverklaring. De Accountantsverklaring ziet
alleen op de geconsolideerde balans, winst- en verlies, kasstroomoverzicht, toelichting en overige
gegevens per 31 mei 2006.
Financiële gegevens Bever Holding per 31 mei 2006
ALGEMEEN
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N.V. Bever Holding heeft over de periode januari t/m mei van 2006 een bmto bedrijfsresultaat
behaald van € 99.000, vergeleken met € 308.000 over de periode januari t/m mei 2005. Daar eind
2005 is besloten alle activiteiten te staken is vergelijking van het bmto bedrijfsresultaat niet
mogelijk.
Het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste halfjaar 2006, na belastingen,
bedraagt € 120.000 negatief vergeleken met€ 622.000 negatief over dezelfde periode van 2005.
Kosten met betrekking tot de verkoop van de panden, exploitatiekosten, salariskosten van de directie
en kosten adviseurs veroorzaken het uiteindelijke negatieve resultaat, ondanks dat een groot deel van
het vermogen op deposito tegen rente heeft uitgestaan.
In de cijfers over de periode januari t/m mei 2006 zijn verder de huuropbrengsten (€ 187.000)
meegenomen onder de overige bedrijfskosten.
Gedurende de periode januari t/m mei 2006 is de jaarrekening 2005 opgesteld. Verder zijn de
aanwezige activa in de vonn van bedrijfspanden verkocht per 30 juni 2006 voor een bedrag van €
3.911.000 en per 30juni 2006 geleverd. Naast de nonnale afschrijving op de panden gedurende deze
periode brengt deze verkoop als extra last een bedrag van € 68.000 mee welke reeds in de cijfers is
verwerkt.
Het resultaat per aandeel gedurende de periode 1 januari t/m 31 mei 2006 bedroeg € 0,037 negatief.
De intrinsieke waarde bedraagt per 31 mei 2006 € 4,69 per aandeel.
Aantal uitgegeven aandelen: 3.250.565
VOORUITZICHTEN
Beauchamp Beheer B.V. is voomemens om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van
N.V. Bever Holding.
Het uitbrengen van het voorgenomen bod is onderworpen aan een aantal voorwaarden. Indien en
nadat deze voorwaarden zijn vervuld, zal het voorgenomen bod gestand worden gedaan.
Geconsolideerde balans per 31 mei 2006
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2005)
€ x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vaste activa beschikbaar voor verkoop

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 1)
Liquide middelen 2)

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 3)
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2006

2005

-

4.061

3.911

-

761
10.476

856
10.798

11.237

11.654

203

650

Vlottende activa min kortlopende schulden

11.034

11.004

Activa min kortlopende schulden

14.945

15.065

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 4)
Agio 5)
Algemene reserve 6)
Onverdeeld resultaat 7)

3.738
16.963
-5.636
-120

3.738
16.963
-4.325
-1.311

14.945

15.065

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
1 Januari t/m mei 31 mei 2006 (met vergelijkende cijfers over 1januari t/m
31 mei 2005)1

€ x 1.000

2006

2005

Handelsresultaat
Interest

99

254
54

Bruto bedrijfsresultaat

99

308

Transactiekosten

196

Netto bedrijfsresultaat

Personeelskosten 8)
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Bijzondere waardevennindering
Overige bedrijfskosten 9)

Resultaat uitgewone bedrijfsuitoefening
voorbelastingen

99

112

157
44
68
-50

452
54

219

734

228

-120

-622

-120

-622

Vennootschapsbelasting 10)

Resultaat uitgewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

Opdecijfers per 31 mei 2005isgeen accountantscontrole toegepast
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Mutaties in het geconsolideerde eigen vermogen

€x 1.000
Gestort
en
opgevraagd
kapitaal
Stand per 1 januari 2005

3.738

Agio

16.999

Resultaatbestemming

Algemene ( onverdeeld
resultaat
reserve

Totaal
eigen
vermogen

-1.195

-3.130

16.412

-3.130

3.130

0

Interim dividend

0

Inkoop eigen aandelen

-18

-18

Resultaatjanuari t/mmei2005*
Stand per31 mei2005 *

3.738

16.981

-4.325

-622

-622

-622

15.772

Resultaatbestemming

0

Interim dividend

0

Inkoop eigen aandelen

-18

-18

Resultaatjuni t/mdecember 2005*
Balans per 1 januari 2006

3.738

16.963

Resultaatbestemming

-689

-689

-4.325

-1.311

15.065

-1.311

1.311

0

Interim dividend

0

Inkoop eigen aandelen

0

Resultaatjanuari t/mmei2006
Standper 31 mei 2006

-120
3.738 16.963

*geen accountantscontrole toegepast
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-5.636

-120

-120
14.945

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1 Januari t/m mei 31 mei 2006 (met vergelijkende cijfers 1januari t/m
31 mei 2005)2
€ x 1.000

2006

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voorbelasting
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Bijzondere waardevermindering
Verandering in werkkapitaal:
Mutaties effectenposities
Mutatie overige activa en passiva

2005

-120

-622

44
68

54

-

-140
-264

-322

-972

-314

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen winstbelasting

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

111

-322

-861

-

-18

Netto kasstroom

-322

-879

Afname geldmiddelen

-322

-879

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
Inkoop eigen aandelen

TOELICHTING ALGEMEEN
Algemeen
N.V. Bever Holding hield zich bezig met de handel in effecten voor eigen rekening. In 2005 is
besloten alle handelsactiviteiten te staken. De ondememing houdt direct alle uitstaande aandelen in
Bever Holding Participaties B.V. en Bever Financial Services B.V.
Een lijst met de in de consolidatie opgenomen deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland.
N.V. Bever Holding heeft slechts nog één medewerker in vaste dienst. N.V. Bever Holding is
gevestigd in Hilversum, heeft een notering op de beurs van Euronext Amsterdam.

Opdecijfers per 31 mei2005 isgeen accountantscontrole toegepast
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Grondslagen algemeen
N.V. Bever Holding maakt met ingang van 1 januari 2005 haar jaarrekening op conform
Intemational Financial Reporting Standards ('IFRS') zoals deze zijn vastgesteld door de Europese
Unie.
Grondslagen van consolidatie
De geconsolideerde cijfers omvatten de financiële gegevens van de vennootschap en haar
groepsmaatschappijen. Intercompany transacties en-verhoudingen zijn geëlimineerd.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hiema andere
waarderingsgrondslagen zijn vermeld. Waar nodig wordt op vorderingen een voorziening in
mindering gebracht tegen risico van oninbaarheid.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen opbasis van aanschafwaarde endegeschatte bedrijfseconomische levensduur.
Vaste activa beschikbaar voor verkoop
In de cijfers per 31 mei 2006 worden de panden gewaardeerd conform IFRS 5 tegen reële waarde
minus verkoopkosten.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Opbrengsten en kosten worden verantwoord indeperiodewaaropzij betrekking hebben.
Handelsresultaat
Onder dit hoofd zijn opgenomen de in de verslagperiode voor- en nadelige koersverschillen op
effecten ineigenpositie.
Interest
Hieronder wordt mede begrepen de aan de verslagperiode toe te rekenen rente inzake op deposito
uitgezette gelden minusdeverschuldigde rente
Vennootschapsbelasting
Devennootschapsbelasting isberekend opbasis van denominale tarieven rekening houdend metde
van toepassing zijnde fiscale faciliteiten.
Compensabele verliezen zullen worden gewaardeerd voor zover de verwachting gerechtvaardigd is
datdezebinnen afzienbare tijd kunnen worden gerealiseerd.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 mei 2006
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2005)
Overige vorderingen en overlopende activa 1)
Deze post bestaat uit:
€ x 1.000

2006

2005

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

679
82

679
177

761

856

Liquide middelen 2)
De liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare banktegoeden en kortlopende deposito's (korter
dan één maand).

Rente risico
Het rente risico van de vennootschap is beperkt vanwege de korte looptijd van de deposito's.
Krediet risico
Het krediet risico van de vennootschap is beperkt vanwege het feit dat de liquide middelen uitstaan
bij kredietwaardige banken.
Overige schulden en overlopende passiva 3)
Deze post bestaat uit:
€ x 1.000

2006

2005

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

17
186

83
567

203

650

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 4)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt euro 18.400.000. Geplaatst en volgestort zijn 3.250.565
aandelen ad euro 1,15.
Agio 5)
€ x 1.000
Stand per 1 januari
Inkoop eigen aandelen
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2006

2005

16.963

16.999

.

-36

16.963

16.963

Het verloop van de op de agio in mindering gebrachte positie eigen aandelen is als volgt:
Aantal
Aandelen

Stand per 1 januari 2006
Aankopenjanuari t/m mei 2006

61.911

Stand per 31 mei 2006

61.911

Algemene reserve 6)
€ x 1.000

2006

2005

Stand per 1 januari

-4.325

-1.195

Resultaatbestemming

-1.311

-3.130

-5.636

-4.325

2006

2005

-1.311

-3.130

1.311
-120

3.130
-1.311

-120

-1.311

Onverdeeld resultaat 7)
€ x 1.000
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Resultaat boekjaar
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Toeiichting op de geconsolideerde winst- en veriiesrekening
1 J a n u a r i t/m mei 31 mei 2006 (met vergelijkende cijfers 1j a n u a r i t/m
31 mei 2005) 3
Personeelskosten 8)
Deze post bestaat uit:
€ x 1.000

2006

Salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten

2005

130
25
2

399
38
15

157

452

De pensioenregeling binnen N.V. Bever Holding bestond uit een beschikbaar premie stelsel. Alle
verschuldigde premies zijn voldaan.
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende 2006 bedroeg 1(2005: 9)
Bezoldiging van bestuur en commissarissen:
Bezoldiging bestuurder:
R.H. Zieck

€ 105.000

(2005:€ 105.000)

De bestuurder van N.V. Bever Holding heeft een salaris, een belaste onkostenvergoeding en een
pensioenregeling. Er zijn geen bonussen of overige bezoldigingen overeengekomen. Het inkomen
van de bestuurder is niet resultaat afhankelijk. De pensioenlast over 2006 van de bestuurder bedraagt
circa € 40.000 (2005:€ 40.000).
Bezoldigingen commissarissen:
Drs. H. Visser

€ 18.151

(2005:6 18.151)

Prof. Dr. T. Blokland

€ 13.613

(2005:6 13.613)

Overige bedrijfskosten 9)
Op de post overige bedrijfskosten zijn in 2006 de huuropbrengsten gecorrigeerd, een bate van €
187.000(2005:6-).
In verband met het invullen van de taak als zijnde interim-directeur tijdens de ziekte en afwezigheid
van de directeur, de heer R.H. Zieck, is een adviesvergoeding aan
Drs. H. Visser verstrekt van 6 30.000. Deze adviesvergoeding is in 2006 onder de overige
bedrijfskosten meegenomen.
Vennootschapsbelasting 10)

'Op decijfers per 31 mei2005 isgeen accountantscontrole toegepast
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Op grond van de aanwezige compensabele verliezen is over het resultaat gedurende de periode
januari t/m mei 2006 geen belasting verschuldigd. De compensabele verliezen bedragen per 31 mei
2006 6 5.467.000.
Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
winstbepalingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties
waarbij geen mil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De huurovereenkomst welke was afgesloten met de gemeente Hilversum is bij de overdracht van de
panden per 30juni 2006 overgegaan naar de nieuwe eigenaar.
In de cijfers per 31 mei 2006 is een voorziening getroffen van 6 60.000 voor kosten met betrekking
tot een mogelijk bod. Tevens is ditzelfde bedrag onder de overige vorderingen meegenomen als nog
te ontvangen van de eventueel ovememende partij in verband met op dit punt met Beauchamp
Beheer B.V. gemaakte afspraken dieN.V. Bever Holding onder omstandigheden aanspraak geven op
vergoeding van deze kosten.
De Nederlandse Belastingdienst kan over de afgelopen 5 jaar een boekenonderzoek uitvoeren. De
volgende belastingsoorten kunnen in het onderzoek meegenomen worden: vennootschapsbelasting,
loonbelasting,
BTW,
sociale
verzekeringen,
inkomstenbelasting,
dividendbelasting,
overdrachtsbelasting en overige belastingen.
De controles welke door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan worden
uitgevoerd op de premies werknemersverzekeringen worden over de periode na 1 januari 2006
verricht door de Nederlandse Belastingdienst. Over de periode tot 1 januari 2006 kan het UWV een
onderzoek instellen naar afdracht van de werknemersverzekeringen, hierbij kan het UWV tot 5jaar
temg.
In de tussentijdse cijfers zijn de mogelijke effecten van deze controles niet opgenomen.
Gebeurtenissen na 31 mei 2006
In de periode na 31 mei 2006 hebben zich nog de navolgende wijzigingen voorgedaan in de
financiële positie van N.V. Bever Holding. N.V. Bever Holding heeft per 30juni 2006 de aanwezige
bedrijfspanden overgedragen. N.V. Bever Holding heeft extra kosten gemaakt in verband met het
voorbereiden van dit interim bericht in verband met de Accountantsverklaring en administratieve
begeleiding door de administrateur van N.V. Bever Holding van ongeveer 6 16.000. Daamaast heeft
N.V. Bever Holding extra inkomsten genoten van ongeveer 6 37.000 in verband met de vertraagde
levering van het onroerend goed van N.V. Bever Holding aan de kopers daarvan.
Amsterdam, 31juli 2006
Directie
R.H. Zieck
Commissarissen
Drs. H. Visser, voorzitter
Prof. dr. T. Blokland
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Deloitte
Deloitte Accountants B.V. Orlypiein 10
1043 DP Amsterdam Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Tel: (020) 582 5000 Fax: (020) 582 4053 www.deloitte.nl

N.V.Bever Holding
Hilversum

Datum

3 augustus 2006

Behandeld door

Drs.G.J.W. RosRA
Kenmerk

3100047074/0P9994/tdh
Accountantsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de indit interim-bericht opgenomen tussentijdse cijfers over
deperiode 1 januari 2006 tot en met 31 mei 2006,bestaande uit degeconsolideerde balans,de
geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde kasstroomoverzicht ende
toelichting daarop, van N.V.Bever Holding teHilversum gecontroleerd. Er isgeen
accountantscontrole toegepast opde in degeconsolideerde winst- en verliesrekening ter
vergelijking opgenomen bedragen over deperiode 1 januari 2005 tot en met 31 mei 2005.De
tussentijdse cijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van hetbestuur van de
vennootschap. Het isonze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzakede
tussentijdse cijfers te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze controle isverricht overeenkomstig inNederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen datde
tussentijdse cijfers geen onjuistheden vanmaterieel belang bevatten. Een controle omvat onder
meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van
de bedragen en detoelichtingen in detussentijdse cijfers. Tevens omvat een controle een
beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving diebij hetopmaken vande
tussentijdse cijfers zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de
huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van hetalgehele beeld van de
tussentijdse cijfers. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor
onsoordeel.
Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de tussentijdse cijfers een getrouw beeld geven van degrootte ende
samenstelling van het vennogen op 31 mei 2006 en van het resultaat en de kasstromen overde
periode 1 januari 2006tot en met 31 mei 2006 inovereenstemming met Intemational Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen deEuropese Unie.
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6.2

Memberof
Dololtte Toucho Tohmatsu

Vennootschapsbelastingpositie van Bever Holding per datum Biedingsbericht
Met betrekking tot de acute vennootschapsbelastingpositie van Bever Holding wordt opgemerkt dat
de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2004 op naam van Bever Holding Participaties
confonn de aangifte 2004 is opgelegd. Het bedrag van de aanslag betreft een verlies van 6
3.415.867. Dit verlies kan gedeeltelijk worden temggewenteld naar belastbare bedragen uit 2001.
Het gevolg hiervan is dat de fiscus een bedrag van 6 573.866 (balans) aan Bever Holding
Participaties / groepsvennootschappen is verschuldigd.
Met betrekking tot de latente vennootschapsbelastingpositie van Bever Holding per de datum van
publicatie van het Biedingsbericht geldt het volgende. De Bieder en Bever Holding hebben beiden
advies ontvangen dat de fiscale verliezen opgenomen in de latente belastingpositie van Bever
Holding zeer waarschijnlijk geen enkele waarde vertegenwoordigen indien het openbaar bod gestand
wordt gedaan. Om deze reden wordt in dit Biedingsbericht niet verder ingegaan op de eventuele
waarde van de latente vennootschapsbelastingpositie, aangezien deze in de waardering ook geen
enkele rol heeft gespeeld.

6.3

Verkoop van het onroerend goed van Bever Holding
Het betreft hier de verkoop van het pand gelegen aan het Melkpad 22 te Hilversum voor een bedrag
van 6 650.000 en de verkoop van het pand gelegen aan het Melkpad 24/26 voor een bedrag van 6
3.298.119 in het voorjaar van 2006. Beide panden zijn op arm's length basis aan derde nietgerelateerde partijen verkocht.
De waarde van de onroerende goederen werd bepaald op basis van taxatie door een onafhankelijke
taxateur. Het pand aan het Melkpad 24/26 wordt op tijdelijke basis verhuurd aan de gemeente
Hilversum, hetgeen geen invloed had op de waarde gezien de tijdelijke aard van de verhuur.
De makelaar heeft begin 2006 met een aantal partijen contact gehad over de aankoop van alle
onroerende zaken, te weten Melkpad 22 en 24/26. Twee partijen zijn uiteindelijk daadwerkelijk
overgegaan tot een bieding met betrekking tot het Melkpad 24/26. Van deze twee biedingen was
slechts één bieding serieus. Voor het Melkpad 22 isuiteindelijk via de begeleidend makelaar ook een
koper gevonden.
De hypothecaire lening van Bever Holding die in de jaarrekening 2005 was opgenomen (voor een
bedrag van 6 4.200.000) is ook afgelost.
Beide panden zijn uiteindelijk eind juni 2006 geleverd, nadat de levering die oorspronkelijk voor
eind mei 2006 stond gepland was vertraagd in verband met de vestiging van een recht van
erfdienstbaarheid en een recht van opstal ten behoeve van naburige erven waarvoor overleg nodig

30

was tussen verkopers, kopers en betrokken eigenaren/gebmikers van de naburige erven. Hierdoor
heeft Bever Holding nog huurinkomsten (ongeveer 6 37.000) over de maandjuni genoten.
6.4

Kosten en inkomsten in de periode 1januari 2006 tot en met 31 mei 2006.
In de periode 1 januari 2006 - 31 mei 2006 heeft Bever Holding nagenoeg geen activiteiten verricht,
met uitzondering van (i) de verkoop van de panden gelegen aan het Melkpad 22 en Melkpad 24/26;
en (ii) betalingen van gebmikehjke lopende kosten en enkele bijzondere kosten, waaronder die
samenhangen met het Bod.
Het gaat om navolgende kosten:
(a)

bezoldiging van Dhr. Zieck over de periodejanuari t/m mei 2006 van ongeveer € 30.000 per
maand welk bedrag bestaat uit salaris, (belaste) onkostenvergoeding, bijdrage ziektekosten
en pensioen.
Ter toelichting en aansluiting op de winst en verliesrekening per 31 mei 2006 wordt vermeld
dat het jaarsalaris van de Dhr. Zieck 6 105,000 is. De jaarlijkse pensioenlasten zijn circa 6
40.000, met dienverstande dat in 2006 sprake is van een restitutie pensioengelden van circa
6 14.500. De (belaste) onkostenvergoeding is verantwoord onder overige kosten.

(b)

de gebmikehjke jaarlijkse vergoeding aan de Raad van Commissarissen van circa in totaal 6
33.000;

(c)

een bedrag van circa 6 93.500 voor uitgaven die verband houden met het jaarverslag, de
accountant, de belastingadviseur, de boekhouding, dejaarvergadering, opslagkosten voor de
administratie, onderhoud en lasten;

(d)

een bedrag van 6 30.000 voor additionele vergoeding voor Dhr. Visser voor zijn vervanging
van Dhr. Zieck gedurende diens ziekte begin 2006 (deze vergoeding is op bladzijde 17 van
het Biedingsbericht nader toegelicht);

(e)

Een bedrag van in totaal 6 106.500 in verband met de verkoop van het onroerend goed
bestaande uit een verlies geleden op de verkoop van het onroerend goed (het verlies is
verhoudingsgewijs in vrijwel gelijke mate geleden op beide panden en wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door onderhoudskosten die waren geactiveerd) en de commissie van de
makelaar voor de verkoop van het onroerend goed; en

(f)

een maximaal bedrag van 6 7.600 voor uitgaven in verband met het opstellen van cijfers per
31 mei 2006, halfjaarcijfers over januari tot en met juni 2006 en het bijeenroepen van de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In de periodejanuari tot en met mei 2006 zijn door Bever Holding navolgende inkomsten genoten:

6.5

(a)

huuropbrengsten van circa 6 187.500,00;

(b)

renteopbrengsten van circa 6 99.700,00; en

(c)

restitutie pensioengelden van circa 6 14.400,00.

Kosten en inkomsten in de periode na 31 mei 2006
In de periode na 31 mei 2006 hebben zich nog navolgende onvoorziene wijzigingen voorgedaan in
de financiële positie van Bever Holding die een impact hebben op de intrinsieke waarde.
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In de maand juni heeft Bever Holding extra inkomsten genoten van ongeveer 6 37.000 in verband
met de vertraagde levering van het onroerend van Bever Holding aan de kopers daarvan. Deze extra
inkomsten zijn door Bever Holding verantwoord in haar halfjaarbericht zoals dat door Bever
Holding op 16 augustus 2006isbekend gemaakt.
In de maanden juli en augustus heeft Bever Holding daarentegen extra kosten gemaakt in verband
met het voorbereiden van dit Biedingsbericht in verband met de Accountantsverklaring en
administratieve begeleiding door de administrateur van Bever Holding van ongeveer 6 16.000 en
enkele onvoorziene overige kosten, waaronder hogere kosten voor plaatsing van advertenties en de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in verband met het Bod van circa 6
15.000.
7.

INFORMATIE OVER DE BIEDER
De Bieder, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te
Wassenaar, werd op 30 mei 1997opgericht naarNederlands recht en isde investeringsmaatschappij
van Dhr. E.A. van den Brandhof. Enig aandeelhouder en bestuurder van de Bieder is Coöperatie
Beauchamp U.A,welkerechtspersoon wordtgecontroleerd door Dhr.E.A.vandenBrandhof.
Dhr. E.A.van denBrandhof issinds 1982actiefin definanciëlewereld. Dhr.E.A.vandenBrandhof
was oprichter van Intemational Options Investment (IOI), een marketmaker firma die actief was in
diverse landen. IOI had deelnames in een hoekmansbedrijf en een commissionair in effecten. Na de
verkoop van IOI isDhr. E.A. van den Brandhof met een aantal partners Curvalue gestart. Ook deze
ondememing, die inmiddels is overgenomen door Van Der Moolen, is actief als marketmaker en
biedt financiële diensten aan professionele partijen. Na zijn vertrek bij Curvalue heeft Dhr.E.A. van
den Brandhof een aantal investeringen gedaan in innovatieve ondememingen (o.a. Interxion B.V.,
Lexin B.V.enTDTB.V.).
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8.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Op dinsdag 12 september 2006 zal om 10.30 CET te Hilversum in het Amrath Hotel Lapershoek,
aan de Utrechtseweg 16,de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden
van Bever Holding gedurende welke het Bod zal worden besproken en toegelicht in
overeenstemming met artikel 9q Bte 1995. De informatie die op grond van artikel 9q Bte 1995 ten
behoeve van Aandeelhouders ter beschikking dient te worden gesteld om het bod te beoordelen is
opgenomen in dit Biedingsbericht welk mede ten kantore van Bever Holding beschikbaar is. De
agenda voor de vergadering zal de volgende onderwerpen bevatten:
1.

Opening.

2.

Toelichting van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op het Bod.

3.

Toelichting gemotiveerde standpuntbepaling door de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen op het Bod.

4.

Voorstel van de Raad van Commissarissen tot wijziging van de Statuten overeenkomstig het
voorstel d.d. 25 juli 2006, opgesteld door Allen & Overy LLP (zie Hoofdstuk 10.2 (Voorstel
statutenwijziging)), welke wijziging zal worden geëffectueerd onder de opschortende
voorwaarde van gestanddoening van het Bod.

5.

Voorstel om iedere directeur en iedere commissaris van Bever Holding, alsmede iedere notaris
en kandidaat-notaris verbonden aan Allen & Overy LLP, te machtigen om bij het Ministerie
van Justitie een verklaring van geen bezwaar aan te vragen ten behoeve van de
statutenwijziging onder 4 en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

6.

Aftreden van de heer R.H. Zieck als directeur van Bever Holding en verlening van decharge
onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief per de Dag van
Betaling.

7.

Aftreden van de heer H. Visser en de heer T. Blokland als commissarissen van Bever Holding
en verlening van decharge onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het
Bod, effectief per de Dag van Betaling.

8.

Voorstel tot benoeming van de heer E.A. van den Brandhof tot directeur van Bever Holding
onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief per de Dag van
Betaling.

9.

Voorstel tot benoeming van de heer W. Simon tot commissaris van Bever Holding onder de
opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, effectief per de Dag van Betaling.

10.

Rondvraag.

11

.Sluiting.
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9.

PERSBERICHTEN

9.1

Persbericht 2 juni 2006
Ditiseengezamenlijkpersbericht vanN.V.BeverHoldingenBeauchampBeheerB.V.Niet vooruitgifte of
verspreiding,inhetgeheelofgedeeltelijk,inofnaarde Verenigde Staten,Australië, Canada, ItaliëenJapan.
Dezeaankondigingkwalificeertnietalseen(openbaar) bodopgewoneaandelenBeverHoldingmaariseen
aankondigingdatde verwachtinggerechtvaardigdisdatovereenstemmingkanwordenbereiktmetbetrekking
toteenopenbaarbod,zoalsuiteengezetinditpersbericht.
Hilversumen DenHaag,2juni2006
Beauchamp Beheer enBever Holding makenbekend datverwacht wordt dat overeenstemming kan
worden bereikt over een(aanbevolen) boddoor Beauchamp Beheer,op allegeplaatsteen uitstaande
gewone aandelen van Bever Holding.
Bieding
Beauchamp Beheer isvoornemens viaeenopenbaar bodalleaandeelhouders van Bever Holdingde
gelegenheidtegeven hunaandelen aantebiedentegeneenprijs incontanten die€4,94pergewoon
aandeel bedraagt (inwelk bedragenigrecht opdividend isverdisconteerd).
Debiedprijs vertegenwoordigt een premievan€0,25tenopzichtevandeintrinsiekewaardedieper31mei
2006€4,69bedraagt.
DeRaadvan Commissarissen endeRaadvanBestuur vanBever Holdingondersteunen hetvoorgenomen
bodvolledig.Inhetlichtvanhetaandelenbelang datindirect (viaZibafes B.V.) wordtgehoudendoorde
enige bestuurder vanBever Holding isenzaleenleidende rolaandeRaadvanCommissarissenworden
toegekend.
Zibafes B.V., die84,9%vanhetgeplaatste enuitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft
onherroepelijk toegezegddedoor haargehoudenaandelen Bever Holdingonder hetbodtezullen
aanmeldenzodradatwordt uitgebracht.
Bever Holding
Bever Holdingwastotvoor korteenfinanciële instelling dieactiefwasalshoekmanenmarketmaker opde
Amsterdamse effecten-enoptiebeurs.Daarnaastwasdeondernemingactiefalscommissionair ineffectenen
beheerdeeenbeleggingsfonds.Veranderende omstandigheden indefinanciëlewereldhebbende
winstgevendheid van Bever Holdingdelaatstejaren negatief beïnvloed.Vanaf 1 januari 2005werd uitsluitend
gehandeld ineffectenvooreigenrekeningeninoktober 2005 isbesloten deactiviteitenafte bouwen.Na
afronding vanhetafbouwenvanactiviteiten besloot hetbestuurvanBever Holding eenvoorstel aande
aandeelhouders voorteleggentotontbindingvandevennootschap. Naaraanleidingvandekortvoorde
vergadering door partijen uitgesproken interesse inBever Holdingwerdditvoorsteltervergaderingingetrokken.
Beauchamp Beheer biedtaandeelhouders nudemogelijkheidomhunaandelenteverkopen meteenpremieen
zonderdecomplicatiesverbonden aaneenontbindingwaarbijten behoevevandeafwikkeling vande liquidatie
eengefaseerde uitkeringzouplaatsvinden.
Bever Holding hadin2005eennettoverlies nabelastingenvan€1,311miljoen.Hetnettoverlies peraandeel
over2005 bedraagt€0,41. Deintrinsiekewaarde peraandeel bedraagt ultimo2005€4,72.
Gecommitteerde aandelen Bever Holding
Zibafesdie84,9%vanhetgeplaatsteenuitstaandegewoneaandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft
onherroepelijk toegezegddedoor haargehouden aandelen Bever Holdingonder hetbodtezullenaanmelden
zodra hetwordt uitgebracht.
Motivering van het voorgenomen bodentoekomst van Bever Holding
Beauchamp Beheerwenstdenoteringvan Bever Holdinginstandtehoudenenmet Bever Holdingnieuwe
activiteitenteontplooien.Dezeactiviteitenzullen bestaan uithetverwervenvandeelnemingen in(financiële)
instellingen,enondernemingen diezichbezighouden metvermogensbeheer, effectenbemiddeling en
effectenhandel voor eigenrekeningenvoorderden. Daarnaast isBeauchamp Beheervoornemensommet
Bever Holdinginvesteringentedoen inonroerend goedalsmedeonroerendgoedteontwikkelen enbeheren.
Bijgestanddoening vanhet bodzaldehuidige bestuurder vanBever Holding,deheerZieck,terugtreden.
Voorwaarden voor gestanddoening van hetvoorgenomen bod
Zodra het Bodzalworden uitgebracht,zalalsvoorwaarde voorgestanddoening wordengestelddateen
zodanigaantalBeverHoldingaandelenonderhetBodwordtaangemelddatdit,tezamenmetdeBeverHolding
aandelen diedirect of indirect inhetbezitvanBeauchamp Beheeropdesluitingsdatumvanhet Bodworden
gehoudentenminste 85%vanalle uitstaande aandelen Bever Holding vertegenwoordigt.
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Daamaast zullen gebruikelijke voorwaarden voor gestanddoening en het doen van het Bod gelden. De
komende weken zal Beauchamp Beheer een due-diligence onderzoek naar Bever Holding verrichten,
waaronder naar bepaalde fiscale aspecten.
Volgende stappen
Bever Holding en Beauchamp Beheer zullen in de komende weken een biedingsbericht publiceren, tenzij de
AFM toestemming geeft voor een exit openbaar bod (waarbij Beauchamp Beheer de Bever Holding aandelen
gehouden door Zibafes B.V. verwerft en daarna een openbaar bod op alle Bever Holding aandelen gehouden
door andere aandeelhouders uitbrengt via het plaatsen van een advertentie) (het "Exit Openbaar Bod") in welk
geval Beauchamp Beheer in de komende weken een advertentie zal plaatsen. Na publicatie zal een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin Bever Holding haar
positie ten aanzien van het bod of het Exit Openbaar Bod zal toelichten.
De Autoriteit Financiële Markten, Euronext Amsterdam N.V., en de SER worden of zijn geïnformeerd over het
voorgenomen bod.
C4C Business Valuation and Analysis treedt op als financieel adviseur van Beauchamp Beheer.
Dit is een openbare aankondiging als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a van het Besluit toezicht effectenverkeer
1995.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:
Bever Holding
R.H. Zieck
Telefoon: 035 - 625 7800
E-mail: info@beverholding.nl
Website: www.beverholding.nl
Beauchamp Beheer
C4C Business Valuation and Analysis,
C. van der Vorm - Vijverberg,
Telefoon: +377 97 98 49 49
Beauchamp Beheer
Beauchamp Beheer is de investeringsmaatschappij van de heer E.A. van den Brandhof. Van den Brandhof is
sinds 1982 actief in de financiële wereld.Van den Brandhof was oprichter van International Options Investment
(IOI), een marketmaker firma die actief was in diverse landen. IOI had participaties in een hoekmansbedrijf en
een commissionair in effecten. Na de verkoop van IOI is Van den Brandhof met een aantal partners Curvalue
gestart. Ook deze onderneming, die inmiddels is overgenomen door Van Der Moolen, is actief als marketmaker
en biedt financiële diensten aan professionele en particuliere beleggers. Na zijn vertrek bij Curvalue heeft Van
den Brandhof een aantal investeringen gedaan in innovatieve ondernemingen.
Dit persbericht is niet bedoeld om en vormt geen, noch maakt onderdeel uit van, een bod of een uitnodiging om
effecten te verwerven of een verzoek om een bod uit te brengen op enig effect, conform het voorgenomen bod
door Beauchamp Beheer B.V. op alle aandelen Bever Holding (het "Bod") of anderszins. In geval het Bod zou
worden uitgebracht, zou het Bod uitsluitend worden uitgebracht door het ter beschikking stellen van het
biedingsbericht (of het plaatsen van een advertentie in geval van een Exit Openbaar Bod) en de bijgevoegde
wijze van aanvaarding, welke de volledige bepalingen en voorwaarden van het Bod zou bevatten, inclusief
details over hoe het Bod zou kunnen worden aanvaard. Het biedingsbericht (of de advertentie in geval van een
Exit Openbaar Bod) en de wijze van aanvaarding zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld aan alle
aandeelhouders van Bever Holding.Als het Bod wordt uitgebracht, worden alle aandeelhouders van Bever
Holding geadviseerd het biedingsbericht (of de advertentie ingeval van een Exit Openbaar Bod) en het daarin
bepaalde over de wijze van aanvaarding te lezen,omdat beiden belangrijke informatie bevatten.
Zou het Bod uitgebracht worden, dan zou de beschikbaarheid ervan voor aandeelhouders van Bever Holding
welke niet woonachtig zijn in Nederland kunnen worden beïnvloed door het recht of dejurisdictie waar zij
woonachtig zijn. Dergelijke personen moeten zich laten informeren over en zich houden aan enig toepasselijke
wettelijke of toezichthoudende vereisten geldend in hun jurisdictie.
Zou het Bod uitgebracht worden, dan zou dit niet worden uitgebracht, direct noch indirect, in de Verenigde
Staten, Canada, Australië, Italië of Japan en het Bod zou niet aanvaard kunnen worden vanuit de Verenigde
Staten, Canada, Australië, Italië of Japan. Dienovereenkomstig, zullen en mogen er van dit persbericht geen
kopieën, direct noch indirect, worden gemaild of op andere wijze worden doorgestuurd, gedistribueerd of
gezonden worden, naar of vanuit de Verenigde Staten, Canada,Australië, Italië of Japan en personen die dit
persbericht ontvangen, (bewaarders, gevolmachtigden, beheerders meegerekend) mogen deze niet mailen of
anderzijds distribueren of zenden naar of vanuit deze jurisdicties.
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9.2

Persbericht 30juni 2006
Ditiseengezamenlijkpersbericht vanN.V.BeverHoldingenBeauchampBeheerB.V.Niet vooruitgifte of
verspreiding,inhetgeheelofgedeeltelijk, inofnaarde Verenigde Staten,Australië, Canada,Italië,het
VerenigdKoninkrijk enJapan.Dezeaankondigingkwalificeert nietalseen(openbaar) bodopgewoneaandelen
BeverHolding.
Hilversumen DenHaag,30juni2006
Onderverwijzing naar hetgezamenlijke persberichtvan2juni2006,maken Bever HoldingenBeauchamp
Beheer hierbijgezamenlijk bekenddatdevoorbereidingen vanhetvoorgenomen openbaar boddoor
Beauchamp Beheeropalleaandelen inBever Holdingtegeneenprijsincontantenvan€4,94 peraandeel(in
welk bedragenig rechtopdividend isverdisconteerd) ("VoorgenomenBod")voorspoedigverlopen.
HetuitbrengenvanhetVoorgenomen Boddoor publicatie vaneenbiedingsbericht isonderworpen aaneen
aantalvoorwaarden,waaronder hetverrichtenvaneenconfirmatory duediligenceonderzoek naaronder
anderefiscale aspecten endeafwikkeling vandeverkoop vanhetonroerendgoedendeinstandhoudingvan
denoteringvanBever Holding.Hiermeeiseenaanvang gemaakt. Indienennadatdezevoorwaardenzijn
vervuld,zalhetVoorgenomen Bodworden uitgebrachtdoor publicatievaneen biedingsbericht.
NaarvenwachtingzalBeauchamp Beheer hetVoorgenomen Boduitbrengen medioaugustus2006.
Ditiseenopenbare aankondiging alsbedoeldinartikel9glid la vanhet Besluittoezicht effectenverkeer 1995.
Voorverderinformatie kuntucontact opnemenmet:
Bever Holding
R.H.Zieck
Telefoon:035- 6257800
E-mail: info@beverholding.nl
Website:www.beverholding.nl
Beauchamp Beheer
C4CBusinessValuation andAnalysis,
C.vanderVorm- Vijverberg,
Telefoon:+37797984949
Ditpersberichtisnietbedoeldomenvormtgeen,nochmaaktonderdeeluitvan,eenbodofeenuitnodigingom
effectenteverwervenofeenverzoekomeenboduittebrengenopenigeffect, conformhet VoorgenomenBod
ofanderszins. Ingevalhet VoorgenomenBodzouwordenuitgebracht, zouhet VoorgenomenBoduitsluitend
wordenuitgebracht doorhetterbeschikkingstellenvanhetbiedingsbericht (aldannietinbeperkte vorm),welke
devolledigebepalingenenvoorwaarden vanhet VoorgenomenBodzalbevatten,inclusiefdetailsoverhoehet
VoorgenomenBodzoukunnenwordenaanvaard.Hetbiedingsbericht (aldannietinbeperkte vorm)zal
kosteloosterbeschikkingwordengesteldaanalleaandeelhouders vanBeverHolding.Alshet Voorgenomen
Bodwordtuitgebracht, wordenalleaandeelhouders vanBeverHoldinggeadviseerdhetbiedingsbericht (aldan
nietinbeperkte vorm) enhetdaarinbepaaldeoverdewijzevanaanvaardingtelezen,omdatbeidenbelangrijke
infonmatiebevatten.
Zouhet VoorgenomenBoduitgebracht worden,danzoudebeschikbaarheidervanvooraandeelhouders van
BeverHoldingwelkenietwoonachtigzijninNederlandkunnenwordenbeïnvloeddoorhetrechtofdejurisdictie
waarzijwoonachtigzijn. Dergelijkepersonenmóetenzichlateninformerenoverenzichhoudenaanenig
toepasselijke wettelijke oftoezichthoudende vereistengeldendinhunjurisdictie.
Zouhet VoorgenomenBoduitgebracht worden, danzouditniet wordenuitgebracht, directnochindirect, inde
Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijk ofJapanenhet VoorgenomenBodzouniet
aanvaardkunnen wordenvanuitde Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijk of
Japan.Dienovereenkomstig, zullenenmogenervanditpersberichtgeenkopieën,directnochindirect, worden
gemaildofopanderewijzewordendoorgestuurd,gedistribueerdofgezondenworden,naarofvanuitde
Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijkofJapanenpersonendieditpersbericht
ontvangen, (bewaarders,gevolmachtigden,beheerdersmeegerekend) mogendezenietmailenofanderzijds
distribuerenofzendennaarofvanuitdezejurisdicties.

9.3

Persbericht 8augustus 2006
Ditiseengezamenlijkpersbericht vanN.V.BeverHoldingenBeauchampBeheerB.V.Nietvooruitgifteof
verspreiding,inhetgeheelofgedeeltelijk, inofnaarde Verenigde Staten,Australië, Canada,Italië,het
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VerenigdKoninkrijk enJapan.Dezeaankondigingkwalificeertnietalseen(openbaar) bodopgewoneaandelen
BeverHolding.
HilversumenDenHaag,8augustus2006
Onderverwijzing naar hetgezamenlijke persberichtvan2juni2006,en30juni2006 maken Bever Holdingen
Beauchamp Beheer hierbijgezamenlijk bekenddatdevoorbereidingen van hetvoorgenomen openbaar bod
door Beauchamp Beheeropalleaandelen inBever Holdingtegeneenprijs incontantenvan€4,94 peraandeel
(inwelk bedragenigrechtopdividend isverdisconteerd) ("VoorgenomenBod")voorspoedigverlopen.
Opbasisvanartikel9glid3Bte 1995zou hetVoorgenomen Boduiterlijk op 11augustus2006 uitgebracht
dienenteworden.Op7augustus 2006 heeft Beauchamp BeheervandeAutoriteit Financiële Marktenechter
toestemming gekregen hetVoorgenomen Boduiterlijk op25augustus 2006uitte brengen.Deverleende
toestemming isverkregen naar aanleidingvan hetverzoekvanBeauchamp Beheerdaartoe inverband metde
voorbereiding vandedoor Bever Holdinginhetbiedingsbericht opte nemeninformatie endegoedkeuring
daarvandoorderaadvancommissarissen dieindeafgelopen periodedoorverhinderingvanhaar ledenniet
bijeenheeft kunnenkomen.Naarverwachting zal Beauchamp Beheer indeweekvan 14augustusoverdein
hetbiedingsbericht optenemeninformatie beschikken.Naarverwachting zal indeweekvan 14augustus
tevensderaadvancommissarissen van Bever Holdingbijeenkomen.
Beauchamp Beheerverwacht hetVoorgenomen Bodvoor,dochuiterlijk op25augustus2006uittebrengen.
Dezeaankondiging iseenpublieke aankondigingzoalsbedoeldinartikel9blid 1 van hetBesluittoezicht
effectenverkeer 1995.
Voorverder informatie kunt ucontactopnemenmet:
Bever Holding
R.H.Zieck
Telefoon:035- 6257800
E-mail: info@beverholding.nl
Website:www.beverholding.nl
Beauchamp Beheer
C4CBusinessValuationandAnalysis,
C.vanderVorm- Vijverberg,
Telefoon:+37797984949
Ditpersberichtisnietbedoeldomenvormtgeen,nochmaaktonderdeeluitvan, eenbodofeenuitnodigingom
effectenteverwervenofeenverzoekomeenboduittebrengenopenigeffect, conformhet VoorgenomenBod
ofanderszins. Ingevalhet VoorgenomenBodzouwordenuitgebracht, zouhet VoorgenomenBoduitsluitend
wordenuitgebrachtdoorhetterbeschikkingstellen vanhetbiedingsbericht (aldannietinbeperkte vorm),welke
de volledige bepalingenenvoorwaarden vanhet VoorgenomenBodzalbevatten,inclusiefdetailsoverhoehet
VoorgenomenBodzoukunnen wordenaanvaard.Hetbiedingsbericht (aldannietinbeperkte vorm)zal
kosteloosterbeschikking wordengesteldaanalleaandeelhouders vanBeverHolding.Alshet Voorgenomen
Bodwordtuitgebracht, wordenalleaandeelhouders vanBeverHoldinggeadviseerdhetbiedingsbericht (aldan
nietinbeperkte vorm) enhetdaarinbepaaldeoverdewijze vanaanvaardingtelezen,omdatbeidenbelangrijke
informatiebevatten.
Zouhet VoorgenomenBoduitgebracht worden,danzoudebeschikbaarheidervanvooraandeelhoudersvan
BeverHoldingwelkeniet woonachtigzijninNederlandkunnen wordenbeïnvloeddoorhetrechtofdejurisdictie
waarzijwoonachtigzijn. Dergelijkepersonenmoetenzichlateninformerenoverenzichhoudenaanenig
toepasselijke wettelijkeoftoezichthoudende vereistengeldendinhunjurisdictie.
Zouhet VoorgenomenBoduitgebracht worden,danzouditniet wordenuitgebracht, directnochindirect, inde
Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijk ofJapanenhet VoorgenomenBodzouniet
aanvaardkunnenwordenvanuitde Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijk of
Japan. Dienovereenkomstig, zullenenmogenervanditpersberichtgeenkopieën,directnochindirect, worden
gemaildofopandere wijzewordendoorgestuurd,gedistribueerdofgezondenworden,naarofvanuitde
Verenigde Staten,Canada,Australië, Italië,het VerenigdKoninkrijkofJapanenpersonendieditpersbericht
ontvangen, (bewaarders,gevolmachtigden,beheerdersmeegerekend) mogendezenietmailenofanderzijds
distribuerenofzendennaarofvanuitdezejurisdicties.

9.4

Persbericht 25augustus 2006
Dit is een gezamenlijk persbericht van N.V. Bever Holding en Beauchamp Beheer B.V. Niet voor uitgifte of
verspreiding,inhetgeheelofgedeeltelijk, inofnaarde Verenigde Staten,Australië, Canada, ItaliëenJapan.

37

Hilversum enDen Haag,25augustus2006
Openbaar bodop alle uitstaande gewone aandelen Bever
Onderverwijzing naardegezamenlijke persberichtenvan2juni2006,30juni2006en8augustus2006,
kondigen N.V. Bever Holding ("BeverHolding")enBeauchamp Beheer B.V. ("Bieder")hierbijgezamenlijk aan
datdeBiedereenopenbaar boddoetopallegeplaatsteenuitstaandegewoneaandelen inhetkapitaalvan
Bever Holdingtegeneen biedprijsvan EUR4,94 incontanten (inwelk bedragenigrechtopdividendis
verdisconteerd) doorverkrijgbaarstelling van hetbiedingsbericht gedateerd25Augustus 2006(het
"Biedingsbericht").
Het Bod
DeBiederdoeteenopenbaar bod(het"Bod")opallegeplaatsteenuitstaande gewoneaandelen inhetkapitaal
vanBever Holdingvannominaal EUR 1,15 elk("Aandelen",houders vanAandelen "Aandeelhouders") vooreen
biedprijsvan EUR4,94 incontanten,inwelk bedragenigrechtopdividend isverdisconteerd,perAandeel(de
"Biedprijs").
Devolledigevoonwaarden,voorschriften enrestrictiesvan hetBodzijnuiteengezet inhet Biedingsbericht.
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
HetBodzaltijdensdebuitengewonealgemenevergaderingvanaandeelhouders vanBever Holdingop12
september 2006("BAVA")wordentoegelichtenbesproken inovereenstemming metartikel9qvanhetBesluit
toezicht effectenverkeer 1995(het"Besluit"). Hetbijeenroepen vandeBAVAendepublicatievandeagendazal
opdegebruikelijkewijzeeninovereenstemming metdestatutenvanBever Holdingwordengedaan.
Aanbeveling
Deraadvancommissarissen endedirectievanBever Holdinghebbendestrategische,financiëleensociale
aspectenvan hetBodgrondig bestudeerdenzijntotdeconclusie gekomendathetBodinhetbelangisvan
Bever Holding,deAandeelhouders enoverige belanghebbenden vanBever Holding.Deraadvan
commissarissen endirectie vanBever Holdingondersteunen het Bodvolledig enbevelenhet Bodaande
Aandeelhouders derhalve unaniemaanteracceptatie.
Gecommitteerde Aandelen
Degrootaandeelhouder, zijndeZibafes B.V. ("Zibafes"), eenvennootschapwaarvandhr. R.H.Zieck,voorzitter
vandedirectievanBever Holding,medebestuurderenaandeelhouder is,houdt2.708.000Aandelen,
vertegenwoordigende 84,9%vanhetgeplaatste enuitstaandeaandelenkapitaal van Bever Holdingopde
publicatiedatum van het Biedingsbericht.
Zibafes heeftzichondervoorwaarden verplicht alledoor haargehoudenAandelenonder hetBodaante
melden.VoorZibafesgeldendezelfdevoonwaardenalsvoordeoverigeAandeelhouders,metdienverstande
datZibafesaanBiederenige beperktegaranties heeftgegeven metbetrekkingtotdedoorZibafesgehouden
Aandelen.AanZibafes isdoor Biedergeenadditionele compensatiegeboden inverband methetBodofin
verband metdedoorZibafes aangeganevoorwaardelijke verplichting alledoor haargehoudenAandelenonder
het Bodaantemelden.Voorts isaanZibafes nochdoor Bever Holding,nochdoordeBieder informatie
verstrektdierelevant isvoordeoverigeAandeelhoudersvooreenjuiste beoordelingvanhetBoddienietinhet
Biedingsbericht isopgenomen.
Aanmeldingstermijn
Deaanmeldingstermijn voordeAandelen begintop28augustus 2006,om9.00 uurNederlandse tijd
("Aanmeldingstermijn") eneindigt op21september 2006,om 15.00uurNederlandsetijd ("Sluitingsdatum"),
behoudens verlenging.IndiendeAanmeldingstermijn wordtverlengd,zalhiervan uiterlijk opdederde beursdag
nahetverstrijkenvandeAanmeldingstermijn eenmededelingwordengedaan,metinachtnemingvanartikel9o
lid5van hetBesluit.Aandeelhouders diehunAandelenvoordeSluitingsdatum ingevolge hetBodhebben
aangemeld kunnentijdens deverlengingsperiode dezeaanmeldingintrekken.
Aanmelding
Aandeelhouders diehunAandelen houdenviaeenbankofcommissionair dienenhunAandelen uiterlijk op21
september 2006om 15.00(Nederlandsetijd),behoudensverlengingvandeAanmeldingstermijn,aantemelden
via hunbankofcommissionair bij Kempen&CoN.V. (het"Omwissel-enBetaalkantoor").
Mededelingen
Ditpersberichtzet bepaalde voorwaarden uiteenterzakevan hetBod.Naderemededelingen zullengeschieden
doormiddelvaneenpersbericht enzullenwordengepubliceerd inde Officiële Prijscourant van Euronext
Amsterdam N.V. enHetFinancieeleDagblad.
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Toegelaten Instellingen
Tot Euronext Amsterdam N.V. toegelaten instellingen ("Toegelaten Instellingen") kunnen Aandelen uitsluitend
aanmelden door het rechtsgeldig invullen en ondertekenen en vervolgens opsturen van het
aanmeldingsformulier dat wordt verschaft door het Omwissel- en Betaalkantoor naar Kempen & Co N.V.
(Corporate Actions & Paying Agency, Postbus 75666, 1070 AR, Amsterdam, tel: +31 (0)20 348 9554, fax: + 31
(0)20 348 9549, email: capa@kempen.nO. Toegelaten Instellingen kunnen de Aandelen aanmelden bij het
Omwissel- en Betaalkantoor tot uiterlijk 21 september 2006,15.00 uur (Nederlandse tijd), behoudens verlenging
van de Aanmeldingstermijn. In de aanmeldingen dienen de Toegelaten Instellingen te verklaren dat (i) zij de
door hen aangemelde Aandelen in de administratie hebben; (ii) elke Aandeelhouder die het Bod aanvaardt
onherroepelijk garandeert dat hij of zij in overeenstemming handelt met de beperkingen die zijn neergelegd in
Hoofdstuk 1(Belangrijke Informatie en Beperkingen) van het Biedingsbericht en (iii) zij de verplichting op zich
nemen om deze Aandelen uiterlijk om 15.00 uur, Nederlandse tijd, uiterlijk de vijfde dag waarop Euronext
Amsterdam N.V. geopend is voor handel na de dag waarop de Bieder openbaar aankondigt of het Bod gestand
wordt gedaan overeenkomstig artikel 9t lid 4 van het Besluit, te leveren aan het Omwissel- en Betaalkantoor
indien het Bod gestand is gedaan. Aan Toegelaten Instellingen zal door de Bieder een provisie worden betaald
van EUR 0,025 per geleverd Aandeel,met een maximum van EUR 1.000,- per aanmeldende Aandeelhouder.
Gestanddoening
De Bieder zal uiterlijk op de vijfde beursdag na sluiting van de (initiële of verlengde) Aanmeldingstermijn,
bekendmaken of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan. Op het Bod zijn de voonwaarden voor
gestanddoening van toepassing, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 4.3 (Voorwaarden met betrekking tot
gestanddoening van het Bod) van het Biedingsbericht daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de volgende
voorwaarden:
(a)

de BAVA, heeft onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, de
volgende voorstellen aangenomen: (i) benoeming van dhr. E.A. van den Brandhof tot
directeur van Bever Holding; (ii) benoeming van dhr. W. Simon tot commissaris van Bever
Holding; en (iii) wijziging van de statuten van Bever Holding (voor welke statutenwijziging de
raad van commissarissen van Bever Holding een voorstel zal doen zoals aangegeven door
de Bieder);

(b)

het aanmelden naar aanleiding van het Bod van een zodanig aantal Aandelen dat deze
samen met de Aandelen die de Bieder direct of indirect houdt, ten minste 85% van het totale
uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van Bever Holding vertegenwoordigt op de
Sluitingsdatum;

(c)

geen derde partij heeft publiekelijk aangekondigd het voornemen te hebben om een openbaar
bod op de Aandelen te doen en er is geen indicatie dat een derde partij het recht heeft
verkregen om Aandelen te verwerven of een substantieel deel van de activa van Bever
Holding of zodanige Aandelen of activa heeft verworven;

(d)

er is geen beschikking of vonnis van enige rechtelijke instantie, autoriteit of overheidsorgaan
dat het Bod verbiedt, vertraagt of de voordelen van het Bod ondermijnt; en

(e)

er is geen mededeling van de stichting Autoriteit Financiële Markten ontvangen dat het Bod in
strijd met Hoofdstuk MA van de Wte 1995 is uitgebracht, in welk geval effecteninstellingen
conform het bepaalde in artikel 32a Bte 1995 geen medewerking zouden mogen verlenen
aan de uitvoering en afwikkeling van het Bod.

De Bieder behoudt zich het recht voor het Bod gestand te doen ook in geval aan bepaalde voorwaarden niet
wordt voldaan.
Afwikkeling
Indien het Bod door de Bieder gestand wordt gedaan,zal op de vijfde beursdag volgend op de dag van de
mededeling van gestanddoening, betaling plaatsvinden aan Aandeelhouders die hun Aandelen onder het Bod
hebben aangemeld en geleverd.
Toekomstige structuur en plannen van Bever Holding
Indien het Bod gestand wordt gedaan, is de Bieder voornemens de notering van Bever Holding in stand te
houden en met Bever Holding nieuwe activiteiten te ontplooien. De Bieder is voornemens om Bever Holding
opnieuw actief te laten worden als financiële instelling met een breed pakket van activiteiten en diensten. Het
creëren van aandeelhouderswaarde wordt een belangrijke doelstelling voor de nieuwe directie van Bever
Holding.
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Biedingsbericht enoverige informatie
Aandeelhouders wordtgeadviseerd hetBiedingsbericht nauwkeurigeninzijngeheeltebestuderenenwaar
nodigonafhankelijk adviesintewinnen,omzicheenafgewogenoordeelte kunnenvormenover hetBoden
over hetgeen inhet Biedingsberichtwordt behandeldenuiteengezet. HetBiedingsbericht,waarindevolledige
voorwaarden enbepalingenvanhet Bodzijnopgenomen,isindeNederlandsetaal beschikbaar.
Exemplaren van het Biedingsbericht, de huidige statuten van Bever Holding, alsmede jaarrekeningen over de
boekjaren eindigend op 31 december 2003, 2004 en 2005 van Bever Holding zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Bever Holding en
Kempen&CoN.V. per25augustus2006.
Hetbiedingsbericht istevens beschikbaar opdewebsitevan EuronextAmsterdam:www.euronext.com (alleen
voor Nederlandse ingezetenen).
Dezeaankondiging iseen publiekeaankondiging zoals bedoeldinartikel9blid 1 vanhetBesluit.
Restricties
HetBodwordt niet uitgebracht injurisdicties waar het uitbrengenofaanvaardendaarvan nietin
overeenstemming ismetdeeffectenwetgeving ofanderewet-ofregelgevingvaneendergelijkejurisdictieof
waarenige registratie,goedkeuring ofindieningvanstukkenvanofbijeentoezichthoudende instantievereistis
welkeniet uitdrukkelijk onderdevoorwaarden vanhetBiedingsbericht wordtvoorzien.Personendiehet
Biedingsbericht verkrijgendienenzichteinformerenoverdergelijke beperkingenendeze nateleven,en
eventueelvereiste machtiging,goedkeuringoftoestemmingteverkrijgen.DeBieder, Bever Holding,enelkvan
hunadviseurswijzenelkeaansprakelijkheid afvoorschendingdoorenigpersoonvandergelijkebeperkingen.
Personen (waaronder,zonderdaartoe beperkttezijn, bewaarders,gevolmachtigden entrustkantoren) diehet
Biedingsberichtofeenanderdaaraangerelateerddocumentnaareenjurisdictie buitenNederlandsturenof
zulksanderszins beogentedoen,dienenzorgvuldig kennistenemenvan Hoofdstuk 1(Belangrijke Informatie
enBeperkingen) alvorens daartoeovertegaan.
HetBodwordtuitgebrachtdoorhetterbeschikkingstellen vanhetBiedingsbericht, welkede volledige
bepalingenenvoorwaarden vanhetBodbevat,inclusiefdetailsoverhoehetBodkanwordenaanvaard.Het
Biedingsbericht wordtkosteloosterbeschikkinggesteldaanalleAandeelhouders.AlleAandeelhouders worden
geadviseerdhetBiedingsberichtenhetdaarinbepaaldeoverdewijze vanaanvaardingtelezen,omdatdeze
belangrijkeinformatiebevat.
DebeschikbaarheidvanhetBiedingsbericht voorAandeelhouders welkenietwoonachtigzijninNederlandkan
wordenbeïnvloeddoorhetrechtofdejurisdictie waarzijwoonachtigzijn. Dergelijkepersonenmoetenzich
lateninformerenoverenzichhoudenaanenigtoepasselijke wettelijkeoftoezichthoudende vereistengeldend
inhunjurisdictie.
HetBodwordtniet uitgebracht, directnochindirect, inde Verenigde Staten,Canada,Australië, ItaliëofJapan.
Dienovereenkomstig, zullenenmogenervanditpersberichtgeenkopieën,directnochindirect, wordengemaild
ofopandere wijzewordendoorgestuurd,gedistribueerdofgezondenworden,naarofvanuitde Verenigde
Staten, Canada,Australië, ItaliëofJapanenpersonendieditpersbericht ontvangen,(bewaarders,
gevolmachtigden, beheerdersmeegerekend) mogendezenietmailenofanderzijdsdistribuerenofzendennaar
ofvanuitdezejurisdicties.
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10.

STATUTEN

10.1

Doorlopende tekst Statuten
Naam. Zetel. Duur.
Artikel 1.
1.1.

De vennootschap draagt de naam: N.V. Bever Holding en is gevestigd te Hilversum.

1.2.

De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.
Artikel 2.
De vennootschap heefl ten doel het voeren van beheer over, het deelnemen in en het financieren van andere ondememingen
van welke aard ook en in het bijzonder van ondememingen die toegelaten instellingen zijn van Euronext Amsterdam N.V.,
het op enigerlei wijze stellen van zekerheid ofhet zich verbinden voor verplichtingen van derden en al hetgeen met het
voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Kapitaal en aandelen.
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt achttien miljoen vierhonderd duizend euro (EUR 18.400.000,--).
Het is verdeeld in zestien miljoen (16.000.000) aandelen, elk groot één euro en vijftien eurocent (EUR 1,15).
Uitgifte van aandelen. Optierecht op aandelenArtikel 4.
4.1.

Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders hiema ook te noemen: de algemene vergadering - tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering kan de
directie voor een bepaalde duur van len hoogste vijfjaar, aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan; zolang
de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.

4.2.

Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan de koers en de verdere
voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in
artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

4.3.

Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die
aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan
vijfjaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

4.4.

Het bepaalde in de leden I tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het
nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand, die een voordien
reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzingArtikel 5.
5.1.

De direciie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tol uitgifte of tot aanwijzing van
de directie als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de
plaats, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.

5.2.

De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat
handelsregister met vennelding van aantal en soort.

5.3.

Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelenArtikel 6.
6.1.
6.2.

Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld
kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden.
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6.3.

Dedirectieiszondergoedkeuring vandealgemenevergaderingdochnavoorafverkregengoedkeuringvande
raad vancommissarissen bevoegd tot het verrichten vanrechtshandelingen betreffende inbrengopaandelenen

andererechtshandelingen, bedoeld inartikel 94,lid 1,Boek2,Burgerlijk Wetboek.
Voorkeursrecht.
Artikel 7.
7.1.

7.2.

Bij uitgifte vanaandelen heeft iedereaandeelhouder ten aanzien vandeuittegeven aandelen een voorkeursrecht
naarevenredigheid vanhetgezamenlijke bedragvanzijn aandelen,behoudens hetbepaalde inde laatstezinvan
artikel 96a, lid 1,Boek 2,Burgerlijk Wetboek enbehoudens hetbepaalde in lid2.
Bij uitgifte vanaandelen bestaat geen voorkeursrecht opaandelen dieworden uitgegeven tegen inbrenganders
dan ingeld.

7.3.

Onder goedkeuring vanderaad vancommissarissen enmetinachtneming vandit artikelbepaalt hettot uitgifte
bevoegdeorgaan,bij het nemen vanbesluit tot uitgifte, opwelkewijze enbinnen welk tijdvak het voorkeursrecht
kanworden uitgeoefend.

7.4.

Devennootschap kondigt deuitgifte metvoorkeursrecht en hettijdvak waarin datkanworden uitgeoefend,
gelijktijdig aan indeStaatscourant, ineen landelijk verspreid dagblad envoorzolang(certifikaten van)aandelen
daar inzijn opgenomen: indeOfficiële Prijscourant vandenaamloze vennootschap Euronext Amsterdam N.V.,
ofeendaarvoor indeplaats tredendeofficiële publicatie.

7.5.

Bijhet verlenen vanrechten tothet nemen vanaandelen hebben deaandeelhouders een voorkeursrecht; het
hiervoor inditartikel enhet inartikel 8bepaalde isvanovereenkomstige toepassing.Aandeelhouders hebben
geen voorkeursrecht opaandelen dieworden uitgegeven aan iemand dieeen voordien reedsverkregen rechttot
hetnemen vanaandelen uitoefent.
Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.
Artikel 8.
8.1.

8.2.

Het voorkeursrecht kanondergoedkeuring vanderaad vancommissarissen worden beperkt ofuitgesloten. Inhet
voorstel hiertoe moeten deredenen voorhet voorstel endekeuze vandevoorgenomen koersvan uitgifte
schriftelijk worden toegelicht.
Beperking ofuitsluiting van hetvoorkeursrecht geschiedt krachtens eenbesluit vandealgemene vergadering,
tenzij dedirectie daartoebevoegd is.
Diebevoegdheid kanbij besluit vandealgemene vergadering vooreen bepaaldeduur van ten hoogste vijfjaar

aan dedirectie worden verleend, doch eenzondanige aanwijzing kanalleen, indien dedirectie tevens isof
tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegdeorgaan.
Deaanwijzing kantelkensvoorniet langerdan vijfjaar worden verlengd. Deaanwijzing geldt slechtszolangde
directiehet tot uitgifte bevoegdeorgaanis.
Tenzij bij deaanwijzing anders isbepaald, kanzij nietworden ingetrokken.
8.3.
Vooreen besluit vandealgemene vergadering totbeperking ofuitsluiting van helvoorkeursrecht oftot
aanwijzing, als inhetvorige lidbedoeld, iseen meerderheid vantenminste twee/derden deruitgebrachte
stemmen vereist, indien minderdandehelft van hetgeplaatstekapitaal indevergadering is vertegenwoordigd.
Dedirectie legtbinnen achtdagen nadatbesluiteen volledige tekstdaarvan neerten kantore vanhet
handelsregister.
Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht opeigen aandelenArtikel 9.
9.1.

Dedirectie kan,mits met machtiging vandealgemene vergaderingenonverminderd hetover verkrijging van
aandelen dooreendochtermaatschappij bepaalde inartikel 98d, Boek2,Burgerlijk Wetboek, devennootschap
volgestorte aandelen inhaareigen kapitaal onderbezwarende titeldoen verkrijgen.
Zodanige verkrijging isevenwel slechtstoegestaan indien:
a.
heteigen vermogen vandevennootschap, verminderd metdeverkrijgingsprijs vandeaandelen,niet
kleiner isdan hetgestorteenopgevraagde deelvan het kapitaal,vermeerderd metdereservesdie
krachtensdewetmoeten worden aangehouden;
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b.

het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de
vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet
meer bedraagt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste als onder a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst
vastgestelde balans, venninderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum
verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat dejaarrekening is vastgesteld
en goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.
Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel
aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet
liggen.
9.2.

De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de
vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.

9.3.

Indien certifikaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de
vorige leden bepaalde zodanige certifikaten met aandelen gelijkgesteld.

9.4.

De vennootschap kan eigen aandelen of certifikaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
a.

de betrokken aandelen volgestort zijn;

b.

het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen
aandelen en certifikaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal
bedraagt; en

c.
de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
Gevolgen van het houden van eigen aandelen.
Artikel 10.
10.1.

De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin wordt
enig recht op een zodanige uitkering ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certifikaten houdt.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige
aandelen of op de certifikaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de
vennootschap rust.

10.2.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene
vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certifikaten houdt.
Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel
niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde, onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 1. De
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.

10.3

Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan

de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
Kapitaalvermindering.
Artikel 11.
11.1.

De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de •
aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking
heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

11.2.

De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten
minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is

vertegenwoordigd.
Aandelen. Levering van Aandelen. Uitlevering van Aandelen.
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Artikel 12.
12.1.

De aandelen luiden op naam.

12.2.

De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

12.3.

Er worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

12.4.

Levering van aandelen die zijn opgenomen in het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer
("Wge"), geschiedt middels:
(i)

afschrijving op naam van de vervreemder; en

(ii)

bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de
aangesloten instelling in de zin van de Wge ("Aangesloten Instelling"), zulks met inachtneming van
het bepaalde in de Wge.

12.5.

De aandelen worden niet uitgeleverd aan een deelgenoot.

12.6

Waar in deze statuten wordt gesproken van aandeelhouders wordt daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, tevens

verstaan deelgeno(o)t(en) in de zin van de Wge.
Aandeelbewijzen.
Artikel 13.
13.1

De vennootschap houdt te haren kantore een register aan voor de aandelen.

13.2

In het geval aandelen tot een verzameldepot of girodepot in de zin van Wge behoren, worden in het
aandeelhoudersregister van de vennootschap de naam en het adres vermeld van de Aangesloten Instelling
onderscheidenlijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., het centraal instituut in de
zin van de Wge ("Necigef') met vennelding van de aantallen en de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren
tot een verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, alsmede van het op ieder gestorte bedrag.

13.3

In dit register worden verder vermeld al zodanige gegevens als de wet bepaalt en de directie overigens nodig
acht. Ieder, die is of behoort te worden ingeschreven in het register, is verplicht adreswijzigingen schriftelijk op
te geven. De directie doet verandering van adres na ontvangen mededeling in het register aantekenen.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certifikaathouders.
Artikel 14.
14.1.

Vestiging van een pandrecht ten behoeve van een ander dan een Aangesloten Instelling of vestiging van een
vruchtgebruik op een aandeel dat tot een verzameldepot behoort in de zin van de Wge, geschiedt door
bijschrijving ten name van de pandhouder in de administratie van de Aangesloten Instelling.
Vestiging van een pandrecht ten behoeve van een Aangesloten Instelling op een aandeel dat tot een
verzameldepot behoort in de zin van de Wge, geschiedt door overeenkomst tussen de pandgever en de
Aangesloten Instelling.

14.2.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd.
In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij
de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

14.3.

Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder komen niet de rechten toe, die door de
wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten van
aandelen.

14.4.

Waar hiema in deze statuten van certifikaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen en personen, die ingevolge lid 4 van
artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de
rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap

uitgegeven certifikaten van aandelen.
Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.
Artikel 15.
15.1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4 geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan
aandeelhouders of certifikaathouders bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad en voor zolang
(certifikaten van) aandelen daar in zijn opgenomen, tevens in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam
N.V. of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie.
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15.2.

Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten
worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij in
een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd,'
mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Van een stuk als in de vorige zin bedoeld zullen kosteloos

afschriften op genoemde plaatsen verkrijgbaar worden gesteld.
Directie en raad van commissarissen benoeming-schorsing-ontslag.
Artikel 16.
16.1.

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een
raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste
twee commissarissen.

16.2.
Het aantal leden van de directie wordt door de raad van commissarissen bepaald.
Artikel 17.
17.1

De benoeming van directeuren geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders.

17.2.

Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen alsmede

17.3.

Indien, hetzij de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij de raad van commissarissen een directeur

door de algemene vergadering van aandeelhouders ofde raad van commissarissen worden geschorst.
heeft geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie maanden na ingang van de
schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan
vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de
schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de
algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag
of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
17.4.

Een door de raad van commissarissen geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.
Een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt
slechts genomen, nadat de betrokkene is gehoord of in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord in de
algemene vergadering van aandeelhouders.

Directie.
Artikel 18.
18.1.

De beloning en verdere voorwaarden van aanstelling van iedere directeur worden bepaald door de raad van

18.2.

De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijke fungerende directeuren uit te

18.3.

In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.

18.4.

ledere directeur kan zich in de directievergaderingen door een

18.5.

De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren schriftelijk via één van de gangbare

commissarissen.
brengen aantal stemmen.

mede-directeur doen vertegenwoordigen.
communicatiemiddelen (waaronder mede begrepen telegram of telecopier) zijn geraadpleegd, geen hunner zich
tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel
uitspreken.
18.6.

De directie is, na daartoe verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd procuratiehouders

18.7.

Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:

aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie te bepalen.
a.

uitgifte van aandelen, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en
verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap ofvan schuldbrieven ten
laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap
volledig aansprakelijk vennote is;

b.

medewerking aan de uitgifte van certifikaten van aandelen;
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c.

aanvrage vannoteringofvan intrekkingdernotering vandeonderaenbbedoelde stukken inde
prijscourant vanenigebeurs;

d.

hetaangaanofverbreken vanduurzamesamenwerking vandevennootschap ofeen afhankelijke
maatschappij meteenandere rechtspersoon ofvennootschap dan welalsvolledig aansprakelijk vennote
ineencommanditaire vennootschap of vennootschaponderfirma,indiendeze samenwerkingof
verbreking vaningrijpende betekenis isvoordevennootschap;

e.

hetnemen vaneendeelneming terwaardevan tenminsteeen vierde vanhetbedrag vanhet geplaatste
kapitaal metdereserves volgensdebalansmettoelichting vandevennootschap,doorhaarofeen
afhankelijke maatschappij inhetkapitaal vaneenandere vennootschap,alsmede het ingrijpend
vergroten ofverminderen vanzulk eendeelneming;

f.

investeringen welkeeenbedraggelijk aanten minsteeen vierde gedeelte vanhetgeplaatste kapitaal
metdereservesder vennootschap volgens haarbalans mettoelichting vereisen;

g.
h.

een voorstel totwijziging vandestatuten;
eenvoorstel totontbinding vandevennootschap;

i.
aangifte tot faillissement enaanvrage vansurséance vanbetaling;
j.
een voorstel tot vermindering vanhetgeplaatstekapitaal.
18.8.
Deraad vancommissarissen kan inzijn daartoestrekkend besluitduidelijk teomschrijven verdere
directiebesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
18.9.
Hetontbreken vaneen indit artikel voorgeschreven goedkeuring vanderaad vancommissarissen opeenbesluit
vandedirectie,kannietdooroftegenderden worden ingeroepen.
18.10. Dedirectierapporteert schriftelijk aanderaadvancommissarissen overde ondememingsdoelstellingen, de
strategie,dedaaraan verbonden risico's endemechanismen tot beheersing vanrisico'svan financiële aard.
Belet of ontstentenis.
Artikel 19.
19.1.

Ingeval vanbeletofontstentenis vaneenofmeerdirecteuren, berust hetbestuur vandevennootschap bijde
overblijvende directeuren, danweldeenigovergebleven directeur.

19.2.

Ingeval vanbelet ofontstentenis vanalledirecteuren ofvandeenigedirecteur berust hetbestuurvande
vennootschap tijdelijk bij deraadvancommissarissen, tenzij degedelegeerd commissaris,bedoeld in lid6van

artikel 20,isbenoemd; indatgeval isdezetijdelijk methetbestuurvandevennootschap belast. Deraadvan
commissarissen isevenwel bevoegd- naasl of inplaats vandegedelegeerd commissaris,dochook indiengeen
gedelegeerd commissaris isbenoemd- eenofmeer (andere) personen aan tewijzen die tijdelijk met hetbestuur
vandevennootschap zijn belast. Ingeval vanontstentenis isderaad vancommissarissen gehouden zospoedig
mogelijk denodigemaatregelen tenemen teneindeeendefinitieve voorziening tedoen treffen.
Raad van commissarissen.
Artikel 20.
20.1.

20.2.

20.3.

Deraad vancommissarissen isbelast met hettoezicht ophetbeleid vandedirectieenopdealgemenegangvan
zaken indevennootschap endemethaarverbonden ondememing. Hij staatdedirectie met raad terzijde. Bijde
vervulling vanhun taak richten decommissarissen zich naar hetbelang vandevennootschap endemetdeze
verbonden ondememing. Deraad vancommissarissen isverderbelast met hetgeen hemoverigens indeze
statuten enbij deWet isopgedragen.
Deraad vancommissarissen zal eenreglement vaststellen waarin zijn werkwijze entaakverdeling ende
werkwijze vandepresident-commissaris naderworden geregeld, welk reglement niet instrijd metdeWet ofde
statuten mag zijn.
Artikel 17istenaanzien vanderaad vancommissarissen enzijn leden vanovereenkomstige toepassing,metdien
verstande,datderaad vancommissarissen wel bevoegd isomeendirecteur,doch nietomeencommissariste
schorsen.
Een lidvanderaad vancommissarissen treedt volgens eendoorderaad vancommissarissen vast testellen
roosteraf, doch uiterlijk opeentijdstip vansluitingvandeeerstealgemene vergadering van aandeelhouders,
welke wordtgehouden nadat vierjaren nazijn benoeming zijn verstreken of, indien dat eerderis,ophet tijdstip
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van sluiting van dejaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden in het boekjaar
waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt.
De volgens rooster aftredende leden van de raad van commissarissen kunnen terstond worden herbenoemd.
Indien zich een tussentijdse vakature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig
samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd
ter voorziening in een tussentijds ontstane vakature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen
had.
Een persoon die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt is niet benoembaar tot commissaris.
20.4.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen dan wel aan een ofmeer van hen een

20.5.

Een daartoe door de raad van commissarissen gemachtigd lid van die raad heeft te allen tijde het recht van

vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.
toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage met
betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht de kas en andere waarden van de
vennootschap te kontroleren.
20.6.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, die de titel van president-commissaris zal
voeren.
De raad van commissarissen kan een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid alsdan
meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken
in de vennootschap; van zijn bevindingen brengt hij aan de raad van commissarissen verslag uit. De raad van
cominissarissen kan aan de gedelegeerd commissaris een beloning voor specifieke werkzaamheden toekennen.
De funkties van president-commissaris en gedelegeerd commissaris kunnen in één persoon zijn verenigd.

20.7.

De raad vergadert zo dikwijls zijn voorzitter of een ofmeer van zijn leden zulks wensen, de directie zulks wenst,
ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is dan wel op de data die zijn aangewezen
in het door de raad van commissarissen opgestelde vergaderschema.

20.8.

De raad besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijke in funktie zijnde leden van de

20.9.

Ieder lid van de raad heeft recht op het uitbrengen van één stem.

20.10.

Ieder lid van de raad kan zich door een mede-lid van de raad doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat

raad uit te brengen aantal stemmen.

slechts per afzonderlijke vergadering een volmacht kan worden verleend.
20.11.

De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk via één van de gangbare
communicatiemiddelen (waaronder mede begrepen telegram of telecopier) zijn geraadpleegd, geen hunner zich
tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel

uitspreken.
Vertegenwoordiging.
Artikel 21.
21.1.

De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

21.2.

Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de
vennootschap voert, zal de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd, hetzij door een der andere
directeuren, hetzij door een door de raad van commissarissen daartoe aan te wijzen commissaris, alles tenzij de
algemene vergadering van aandeelhouders te dien einde een persoon aanwijst; zodanige persoon kan ook zijn de
directeur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op enige andere wijze dan in de vorige
zin omschreven een belang heeft strijdig met dat der vennootschap, is hij, evenals ieder der andere directeuren,
bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Algemene vergaderingen van aandeelhoudersArtikel 22.
22.1.

Dejaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

22.2.

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
a.

de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap
en het gevoerde bestuur;
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b.

degoedkeuring vandejaarrekening en- met inachtneming vanartikel 29- debepaling vande
winstbestemming;

c.
déchargevandirecteuren en commissarissen.
Desuba,bencbedoelde onderwerpen behoeven opdieagenda nietteworden opgenomen, indien determijn
voorhetopmaken vandejaarrekening isverlengd,ofde agenda een voorstel behelst om,met inachtnemingvan
artikel 28,lid2,die termijn teverlengen.
Voorts wordt indeze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming vanartikel 23,lid 3,verderopdeagenda
isgeplaatst.
22.3.

Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zodikwijls dedirectieofde raadvan
commissarissen het wenselijk acht.

22.4.

Binnen driemaanden nadat het voordedirectieaannemelijk isdat heteigen vermogen vandevennootschapis
gedaald tot eenbedraggelijk aanof lagerdan dehelft van hetgestorteenopgevraagde deel vanhetkapitaal,
wordt eenalgemenevergadering gehouden terbespreking vanzonodig tenemen maatregelen.
Plaats.Oproeping.
Artikel23.

23.1.
23.2.

Dealgemene vergaderingen worden gehouden teAmsterdam en Hilversum.
Aandeelhouders encertifikaathouders worden totdealgemene vergadering opgeroepen doordedirectie,deraad
vancommissarissen ofdooreendirecteur ofdooreencommissaris.Deoproeping geschiedt niet laterdanopde
vijftiende dagvoordiedervergadering.

23.3.

Bijdeoproeping worden detebehandelen onderwerpen vermeld,tenzij deagenda tenkantorevande
vennootschap enopzodanigeplaatsen- waaronder in iedergeval eenplaats teAmsterdam- alsbij deoproeping
zal worden medegedeeld, ter inzagevooraandeelhouders encertifikaathouders - diedaarvan alsdan kosteloos
afschrift kunnen verkrijgen - wordt nedergelegd endaarvan bijdeoproeping mededeling wordtgedaan.
Van een voorstel tot statutenwijziging oftotkapitaalvermindering moet- onverminderd hetbepaaldeinartikel
24, lid4- echtersteedsbij deoproeping zelf mededeling worden gedaan.
Deoproeping toteen vergadering waarin eenvoorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voortshet
doel vandekapitaalvermindering endewijze vanuitvoering.
Indien hetbetreft eenvoorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd metdeoproeping
eenafschrift van het voorstel, waarin devoorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin hetdoel vande
kapitaalvermindering endewijze vanuitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, totdeafloop vandealgemene
vergadering, waarin hetbesluit omtrentdat voorstel isgenomen, voor iedereaandeelhouder en certifikaathouder
terinzagegelegd tenkantore vandevennootschap enopzodanigeplaatsen- waaronder inieder geval eenplaats
teAmsterdam- alsbij deoproeping zal worden medegedeeld. Deafschriften zijn opvorenbedoelde plaatsen
vooraandeelhouders encertifikaathouders gratis verkrijgbaar.

23.4.

23.5.

Omtrent onderwerpen, tenaanzien waarvan niet isvoldaan aan hethiervoorin lid 3en4bepaaldeenwaarvande
behandeling nietalsnogopovereenkomstige wijze enmet inachtneming vandevoordeoproeping gestelde
termijn isaangekondigd, kunnen geengeldigebesluiten worden genomen.
23.6.
lederecertifikaathouder, alsbedoeld inartikel 14,lid 3,isbevoegd dealgemene vergadering bij tewonenen
daarin hetwoord tevoeren,doch nietomstem uit tebrengen, metdien verstande,datdit laatste nietgeldtvoor
vruchtgebruikers enpandhouders aan wie inovereenstemming metartikel 14,lid 1,hetstemrecht opdemet
vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaardeaandelen toekomt.
Toelating tot dealgemene vergadering.
Artikel 24.
24.1.
24.2.

Aandeelhouders encertifikaathouders kunnen zich tervergadering dooreen schriftelijk gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen.
Alvorens toteen vergadering teworden toegelaten moeteenaandeelhouder, een certifikaathouder ofzijn
gevolmachtigde een presentielijst tekenen,ondervennelding vanzijn naam en voorzover van toepassing vanhet
aantal stemmen,datdoor hemkanworden uitgebracht. Indien heteengevolmachtigde vaneenaandeelhouderof
een certifikaathouder betreft, wordt/worden tevensdenaam (namen) venneld vandegene(n) voor wiede
gevolmachtigde optreedt.
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24.3.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden hebben slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon van een
bewijs afgegeven in een voor de vennootschap accepteerbare vorm, waarbij in ieder geval voldoende is een door
de Aangesloten Instelling afgegeven verklaring, waaraan zij hun rechten ontlenen of andere- door degene, die de
oproeping doet, bij de oproeping aan teduiden - bewijsstukken van aandeelhouderschap, ter plaatse en uiterlijk
op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de
algemene vergadering.

24.4.
De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het hiervoor bepaalde in lid 3 melding maken.
Leiding van de vergadering. Notulen.
Artikel 25.
25.1.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter
vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij
afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast
heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle
commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

25.2.

Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de
uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de
vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

25.3.

De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders,
certifikaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

25.4.

Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan
notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris
der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden
zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 24, lid 2 bedoelde presentielijst het
aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel
24, lid 2 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter
beschikking van een aandeelhouder of certifikaathouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder of
certifikaathouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van eenjuist verloop van de
desbetreffende vergadering.
Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling
door de voorzitter en de secretaris der desbetrefTende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de
certifikaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

25.5.

De voorzitter der vergadering, iedere directeur en iedere commissaris is te allen tijde bevoegd opdracht te geven

tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.
Stemrecht/besluitvorming.
Artikel 26.
26.1.

In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

26.2.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
Artikel 27.
27.1.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten

27.2.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen

uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes
geschiedt.
27.3.

Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid
worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee
personen, die bij de tweede vrije stemming:
a.

het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden; dan wel

b.

een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen werden uitgebracht.
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Indien bij detweede vrije stemming meerdantweepersonen aan het hiervoorsubabedoeldecriterium voldoen,
vindteen tussenstemming plaats tussendepersonen,diehetopeen nahoogste aantal,doch eengelijk aantal
stemmen opzichverenigden. Voldoen nadetweedevrije stemming meerdan tweepersonen -doch nietalle aan hetsubbbedoeldecriterium,dan wordtgestemd tussendiepersonen.
Leidt eentussenstemming ofeen herstemming,tengevolge vangelijkheid vanhetaantal uitgebrachte stemmen,
niet toteen beslissing,dankomtgeen besluit totstand.
27.4.
Bij staking vanstemmen overandereonderwerpen dandebenoeming vanpersonen ishet voorstel verworpen.
Boekjaar. Jaarrekening.
Artikel 28.
28.1.
28.2.

Hetboekjaar ishet kalenderjaar.
Jaarlijks binnen vijf maanden naafloop vanelk boekjaar - behoudens verlenging vandeze termijn metten
hoogste zesmaanden doordealgemene vergadering opgrond vanbijzondere omstandigheden - maaktde
directieeenjaarrekening open legt hij dezevoordeaandeelhouders encertifikaathouders ter inzage ten kantore
van devennootschap.
Dejaarrekening gaat vergezeld vandeverklaring vandeaccountant, bedoeld in lid 5vanditartikel,vanhet
jaarverslagen vandeinartikel392,lid 1,Boek2,Burgerlijk Wetboek bedoeldeoverigegegevens,echter,voor
watdeoverigegegevens betreft, voorzover hetdaarbepaaldeopdevennootschap van toepassingis.
Dejaarrekening wordtondertekend dooralledirecteuren enallecommissarissen; ontbreekt deondertekening van
eenofmeer hunner,dan wordtdaarvan onderopgaaf vandereden melding gemaakt.

28.3.

Devennootschap zorgtdatdeopgemaaktejaarrekening, hetjaarverslag endein lid2bedoeldeoverigegegevens
vanafdedagderoproeping totdealgemene vergadering,bestemd tothunbehandeling,aanwezig zijn ten kantore
vandevennootschap,en(elders) teAmsterdam, terplaatse indeoproeping vermeld.

Deaandeelhouders encertifikaathouders kunnen diestukken aldaar inzien endaarvan kostelooseen afschrift
verkrijgen. Derden kunnen opvorenbedoelde plaatsen eenafschrift tegen kostprijs verkrijgen.
28.4.
Dealgemenevergadering steltdejaarrekening vast.Dejaarrekening kanniet worden vastgesteld, indiende
algemenevergadering geen kennis heeft kunnen nemen vandeverklaring vandeaccountant, bedoeld in lid5van
ditartikel.Ontbreekt bedoelde verklaring,dan kandejaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij eenwettige
grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. Dealgemene vergadering kanbij afzonderlijk besluit
besluiten dedirecteuren voorhunbestuurendecommissarissen voor hun toezicht overhetafgelopen boekjaar te
dechargeren, onverminderd het bepaalde indeartikelen 138en 149,Boek 2,Burgerlijk Wetboek.
28.5.
Dealgemene vergadering verleentaan eenregisteraccountant ofeen anderedeskundige,alsbedoeld inartikel
393,eerste lid,Boek 2,Burgerlijk Wetboek- beiden eveneens aanteduiden als:accountant- deopdracht omde
doordedirectieopgemaaktejaarrekening teonderzoeken overeenkomstig het bepaalde inartikel 393,lid 3,Boek
2, Burgerlijk Wetboek.Deaccountant brengtomtrentzijn onderzoek verslaguitaanderaadvan commissarissen
enaan dedirectie engeeft deuitslagvanzijn onderzoek ineen verklaring weer.Deopdracht aan een accountant
kanteallen tijde worden ingetrokken doordealgemene vergadering.
Winstbestemming.
Artikel 29.
29.1.
29.2.

29.3.

29.4.

Uitkering van winst ingevolge het inditartikel bepaalde geschiedt navaststelling vandejaarrekening waaruit
blijkt datzij geoorloofd is.
Vandewinst zal dedirectie,ondergoedkeuring vanderaad vancommissarissen, zoveel reserveren alszij nodig
acht.
Voorzoverdeze winst niet wordtgereserveerd, staatzij ter vrije beschikking vandealgemenevergadering. Bij
stakingvanstemmen over uitkeringofreservering vanwinst wordtdewinstwaarophetvoorstel belrekking
heeft, gereserveerd.
Devennootschap kanaandeaandeelhouders enanderegerechtigden totdevoor uitkering vatbarewinst slechts
uitkeringen doen voorzoverhaareigen vermogen groterisdan hetbedrag vanhet geplaatstekapitaal
vermeerderd metdereserves diekrachtens dewet moeten worden aangehouden.
Hetdividend wordt uiterlijk veertien dagennadevaststelling betaalbaar gesteld opdewijze enterplaatseals
doordedirectie tebepalen,waarvan aanaandeelhouders encertifikaathouders kenniswordt gegeven dooreen
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advertentie in een landelijk verschijnend dagblad en voor zolang (certifikaten van) aandelen daarin zijn
opgenomen: in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., of een daarvoor in de plaats tredende
officiële publicatie.
29.5

De vennootschap is ter zake van dividenden en andere uitkeringen op een aandeel in een verzameldepot of
girodepot in de zin van de Wge gekweten door betaling aan een Aangesloten Instelling.

29.6.

De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een
interimdividend op rekening van het over het betrokken boekjaar te declareren dividend, indien de verwachte
winst die uitkering toelaat en met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

29.7.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan, mits op voorstel van de directie, gedaan onder goedkeuring
van de raad van commissarissen, besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in de vorm van gewone
aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.

29.8.

De vorderingen tot dividendbetaling verjaren vijfjaar na de dag, waartegen zij betaalbaar zijn gesteld.

29.9.

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet

dat toestaat.
Statutenwijziging. Ontbinding.
Artikel 30.
Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan alleen worden genomen door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.
Vereffening.
Artikel 31.
31.1.

Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de

31.2.

Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.

31.3.

Het liquidatiesaldo wordt aan de houders van aandelen uitgekeerd naar rato van het aantal aandelen, hetwelk

31.4.

Na de vereffening blijven gedurende tienjaar de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene,

vereffening door de directie, tenzij de raad van commissarissen andere liquidateuren benoemt.

ieder bezit.
die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
Overgangsbepaling.
Artikel 32
Ten aanzien van de per zeven november tweeduizend één uitstaande aandelen die niet behoren tot een verzameldepot of
girodepot in de zin van de Wge geldt dat deze aandelen dienen te worden geleverd met inachtneming van het bepaalde in
de Wge aan de Aangesloten Instelling ter opname in het verzameldepot tegen bijschrijving van degene aan wie de aandelen
toebehoorden op het tijdstip waarop zij door de Aangesloten Instelling ter bewaring in ontvangst zijn genomen als gevolg
waarvan hij als deelgenoot gerechtigd wordt in het verzameldepot van de betreffende Aangesloten Instelling gezamenlijk
met hen die daarin reeds gerechtigd waren. Alle aandeelhoudersrechten die zijn verbonden aan de aandelen, uitstaande op
zeven november tweeduizend één kunnen na zeven november tweeduizend één alleen worden uitgeoefend indien de
aandelen met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn geleverd door de aandeelhouder(s) aan de Aangesloten
Instelling.

51

10.2

Voorstel statutenwijziging
Hieronder is het voorstel van de Raad van Commissarissen tot wijziging van de Statuten
opgenomen overeenkomstig het voorstel d.d. 25juli 2006,opgesteld door Allen & Overy LLP,
welke wijziging zal worden geëffectueerd onder de opschortende voorwaarde van
gestanddoening van het Bod. In de linkerkolom is de tekst van de te wijzigen artikelen van de
Statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen
opgenomen.Daarnaast isafzonderlijk een algemenetoelichting beschikbaar.
Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Directie en raad van commissarissen benoemingschorsing-ontslag.
Artikel 16.
16.1. Devennootschap wordt bestuurd dooreen
directie,bestaande uiteen ofmeer directeuren,
ondertoezicht van een raadvan
commissarissen, bestaande uiteendoorde
raad vancommissarissen tebepalen aantalvan
ten minstetweecommissarissen.
16.2. Hetaantal leden vandedirectie wordtdoorde
raad vancommissarissen bepaald.

16.1

16.2.

Directie.
Artikel 18.
18.1 Debeloning enverderevoorwaarden van
aanstelling van iederedirecteurworden
bepaalddoorderaad van commissarissen.
18.2

18.3.
18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

18.1

Dedirectiebesluit bij volstrekte meerderheid
van het intotaal doorde gezamenlijke
fungerende directeuren uittebrengen aantal
stemmen.
Indevergaderingen vandedirectiebrengt
iederedirecteur één stemuit.
lederedirecteur kanzich inde
directievergaderingen dooreen mede-directeur
doen vertegenwoordigen.
Dedirectie kanook buiten vergadering
besluiten, indien alledirecteuren schriftelijk
viaéén vandegangbare
communicatiemiddelen (waaronder mede
begrepen telegram oftelecopier) zijn
geraadpleegd, geenhunnerzich tegen deze
wijze vanbesluitvorming heeft verklaarden
alledirecteuren zich voorhet desbetreffende
voorstel uitspreken.
Dedirectie is,nadaartoe verkregen
goedkeuring vanderaad van commissarissen,
bevoegd procuratiehouders aan testellenmet
zodanige titulatuur enbevoegdheden als dooidedirectie tebepalen.
Aandegoedkeuring vanderaadvan
commissarissen zijn onderworpen besluiten
vandedirectieomtrent:
a.
uitgifte vanaandelen, waaronder
begrepen het verlenen vaneen rechttot
het nemen vanaandelen en verkrijging
vanaandelen inen schuldbrieven ten
laste vandevennootschap ofvan
schuldbrieven ten lastevaneen
commanditaire vennootschapof
vennootschap onderfirmawaarvande
vennootschap volledig aansprakelijk
vennote is;
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Devennootschap wordt bestuurd dooreendirectie,
bestaande uiteenofmeer directeuren, onder toezicht van
eenraad vancommissarissen, bestaande uiteendoorde
raad vancommissarissen tebepalen aantal vanéénof
meer commissarissen.
Hetaantal ledenvandedirectiewordtdoordealgemene
vergadering van aandeelhouders bepaald.

Debeloning enverdere voorwaarden vanaanstellingvan
iederedirecteur worden bepaald doordealgemene
vergadering van aandeelhouders.

b.
c.

d.

medewerking aan de uitgifte van
certifikaten van aandelen;
aanvrage van notering of van
intrekking der notering van de onder a
en b bedoelde stukken in de
prijscourant van enige beurs;
het aangaan of verbreken van
duurzame samenwerking van de
vennootschap of een afhankelijke
maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan
wel als volledig aansprakelijk vennote
in een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de
vennootschap;

e.

het nemen van een deelneming ter
waarde van ten minste een vierde van
het bedrag van het geplaatste kapitaal
met de reserves volgens de balans met
toelichting van de vennootschap, door
haar of een afhankelijke maatschappij
in het kapitaal van een andere
vennootschap, alsmede het ingrijpend
vergroten of verminderen van zulk een
deelneming;
f.
investeringen welke een bedrag gelijk
aan ten minste een vierde gedeelte van
het geplaatste kapitaal met de reserves
der vennootschap volgens haar balans
met toelichting vereisen;
g.
een voorstel tot wijziging van de
statuten;
h.
een voorstel tot ontbinding van de
vennootschap;
i.
aangifte tot faillissement en aanvrage
van surséance van betaling;
j.
een voorstel tot vermindering van het
geplaatste kapitaal.
18.8. De raad van commissarissen kan in zijn
daartoe strekkend besluit duidelijk te
omschrijven verdere directiebesluiten aan zijn
goedkeuring onderwerpen.
18.9. Het ontbreken van een in dit artikel
voorgeschreven goedkeuring van de raad van
commissarissen op een besluit van de directie,
kan niet door of tegen derden worden
ingeroepen.
18.10.De directie rapporteert schriftelijk aan de raad
van commissarissen over de
ondememingsdoelstellingen, de strategie, de
daaraan verbonden risico's en de mechanismen
tot beheersing van risico's van financiële aard.

vervalt;

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Artikel 22.
22.1. Dejaarlijkse algemene vergadering wordt
binnen zes maanden na afioop van het
boekjaar gehouden.
22.2. De agenda voor deze vergadering bevat de
volgende onderwerpen:
a.
de behandeling van het schriftelijke
jaarverslag van de directie omtrent de
zaken van de vennootschap en het
gevoerde bestuur;
b.
de goedkeuring van dejaarrekening en
- met inachtneming van artikel 29 -de

b.
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g.

ongewijzigd sub h;

h.

ongewijzigdsub i;

i.

ongewijzigd subj.

de vaststelling van dejaarrekening en - met
inachtneming van artikel 29 -de bepaling van de

winstbestemming;

bepaling van de winstbestemming;
décharge van directeuren en
commissarissen.
De sub a, b en c bedoelde onderwerpen
behoeven op die agenda niet te worden
opgenomen, indien de termijn voor het
opmaken van dejaarrekening is verlengd, of
de agenda een voorstel behelst om, met
inachtneming van artikel 28, lid 2, die termijn
te verlengen.
Voorts wordt in deze vergadering behandeld,
hetgeen met inachtneming van artikel 23, lid 3,
verder op de agenda is geplaatst.
Buitengewone algemene vergaderingen
worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie
ofde raad van commissarissen het wenselijk
acht.
Binnen drie maanden nadat het voor de
directie aannemelijk is dat het eigen vennogen
van de vennootschap is gedaald tot een bedrag
gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt
een algemene vergadering gehouden ter
bespreking van zo nodig te nemen
maatregelen.
c.

22.3.

22.4.

Statutenwijziging. Ontbinding.
Artikel 30.
Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot
ontbinding der vennootschap kan alleen worden
genomen door de algemene vergadering op voorstel
van de raad van commissarissen.

10.3

30.1 Een besluit tot wijziging van de statuten op voorstel van de
raad van commissarissen, kan door de algemene
vergadering van aandeelhouders worden genomen met
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
30.2 Een besluit tot wijziging van de statuten anders dan op
voorstel van de raad van commissarissen, kan door de
algemene vergadering van aandeelhouders worden
genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig is of
is vertegenwoordigd.
30.3 De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot
statutenwijziging overleg voeren met Euronext
Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de algemene
vergadering van aandeelhouders voor te leggen.
30.4 Een besluit tot ontbinding van de vennootschap kan alleen
worden genomen door de algemene vergadering van
aandeelhouders op voorstel van de raad van
commissarissen.

Toelichting statutenwijziging
Hieronder is de toelichting opgenomen bij het voorstel tot statutenwijziging van Bever
Holding zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
Toelichting
Algemeen
Voorgesteld wordt destatuten tewijzigen teneinde enkele aspecten vandejuridische inrichting van Bever Holding beterte
laten aansluiten bij desituatiediezalontstaan nadat hetopenbaar bod vanBeauchampBeheer B.V.opalleaandelen inhet
geplaatste kapitaal van Bever Holding is afgerond. De positie van de aandeelhouders wordt door de voorgestelde
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wijzigingen op een aantal punten versterkt, hetgeen naar verwachting een positieve uitwerking zal hebben op de
verhandelbaarheid vandeaandelen.
Vaststellen aantal leden directie en beloning van iedere directeur. Aantal leden raad van commissarissen
Het voorstel tot statutenwijziging voorziet erin dal het aantal leden van directie door de algemene vergadering van
aandeelhouders wordt bepaald, in plaats van door deraad van commissarissen zoals onder dehuidige statuten het geval is.
In overeenstemming met het uitgangspunt van artikel 2:135 lid 3 BW wordt voorgesteld om de beloning en verdere
voorwaarden vanaanstelling van iederedirecteur telatenbepalen doordealgemene vergadering, inplaats vandoorderaad
vancommissarissen. Hetaantal leden vanderaad vancommissarissen zal tenminsteéén bedragen.
Besluitvorming rondom statutenwijziging
De huidige statuten bepalen dat een besluit tot statutenwijziging steeds een voorstel daartoe van de raad van
commissarissen behoeft. Voorgesteld wordt dat de algemene vergadering van aandeelhouders ook anders dan op voorstel
van de raad van commissarissen tot statutenwijziging kan besluiten, mits een dergelijk besluit met meerderheid van
stemmen wordt genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is (artikel 30.2 (nieuw)). In dit verband wordt artikel 18.7 sub g, dat voorziet in een goedkeuringsrecht
vanderaad vancommissarissen bij eenstatutenwijziging opvoorstel vandedirectie,geschrapt.
In lijn met de reeds gangbare praktijk wordt voorgesteld om in artikel 30.3 (nieuw) op te nemen dat over de inhoud van
iedere statutenwijziging voorafgaand aan debesluitvorming daarover indealgemene vergadering, overlegdient teworden
gevoerd met Euronex AmsterdamN.V.
Technische wijzigingen
In artikel 22.2 sub b wordt opgenomen dat op de agenda voor dejaarlijkse algemene vergadering de vaststelling van de
jaarrekening wordt geagendeerd. Dehuidigebepaling spreekt- minderjuist- overgoedkeuring.
Machtiging
Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de directie en de raad van
commissarissen, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten,
notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van
geenbezwaar tevragen enomdieaktetedoen passeren.
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11.

ADVISEURS

11.1

Adviseurs van de Bieder

11.2

Financieel Adviseur

Juridisch Adviseur

C4C Business Valuation and Analysis
1,avenue Henry Dunant n° 1174
MC 98000 Monaco

Allen & Overy
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

Adviseurs van Bever Holding
Juridisch Adviseur

Accountant

Freshfields Bruckhaus Deringer
Apollolaan 151
1070 AG Amsterdam

Deloitte
Accountants B.V.
Orlyplein 10
1040 HC Amsterdam

Omwissel- en Betaalkantoor
Kempen & Co N.V.
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
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