ONDERNEMINGSKAMER WIJST UITKOOP VAN MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS IN
BATENBURG TECHNIEK N.V. TOE
Amsterdam, 15 oktober 2019
Silver Holding B.V. ("Silver Holding"), een 100% dochtervennootschap van VP Exploitatie N.V., kondigt
aan dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (de "Ondernemingskamer") op 8
oktober 2019 eindarrest heeft gewezen in de uitkoopprocedure die Silver Holding had geëntameerd om
alle aandelen in Batenburg Techniek N.V. ("Batenburg") te verkrijgen.
De Ondernemingskamer heeft de prijs van elk over te dragen aandeel in Batenburg vastgesteld op
EUR 48,12, te vermeerderen met de wettelijke rente van 2% vanaf 26 april 2019 tot de datum van
overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a BW, en te
verminderen met de dividendbetaling ter hoogte van EUR 1,60 die heeft plaatsgevonden op 8 mei 2019.
Vanaf 18 oktober 2019 tot en met 14 november 2019 kunnen aandeelhouders van Batenburg vrijwillig
aan het arrest van de Ondernemingskamer voldoen door hun aandelen in Batenburg over te dragen aan
Silver Holding. Hiertoe dienen de aandelen Batenburg uiterlijk op 14 november 2019 te worden
aangemeld bij de agent van Silver Holding, ING Bank N.V. Op 15 november 2019 zullen de aangemelde
aandelen worden overgeschreven op de effectenrekening van Silver Holding en zal Silver Holding de
door de Ondernemingskamer vastgestelde prijs overmaken aan de aandeelhouders die hun aandelen
uiterlijk op 14 november 2019 hebben aangemeld. Aandeelhouders kunnen voor informatie over de
overdracht van hun aandelen in Batenburg aan Silver Holding contact opnemen met hun bank, broker of
financiële intermediair.
Silver Holding zal op of kort na 18 november 2019 het arrest van de Ondernemingskamer ten uitvoer
leggen door de totale uitkoopprijs voor alle aandelen in Batenburg die niet uiterlijk op 14 november 2019
bij ING Bank zijn aangemeld, te storten in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën
overeenkomstig artikel 2:92a lid 8 BW. De uitkoopprijs per aandeel Batenburg zal op 18 november 2019
(inclusief rente) EUR 47,04 bedragen. Vanaf die datum gaan alle rechten op de nog niet aan Silver
Holding overgedragen aandelen in Batenburg van rechtswege onbezwaard over op Silver Holding en de
voormalige aandeelhouders hebben vanaf die datum alleen recht op betaling van de uitkoopprijs voor
ieder gehouden aandeel uit de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.
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