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Opkoopfonds Gilde gaat TenCate
nietmet de hakken over de sloot
overnemen.De investeringsmaat-
schappij wil dat een ruimemeer-
derheidvandeaandeelhoudersak-
koordgaat.Datzegteenbrondicht
bij de transactie.
Donderdag nabeurs verstrijkt

deverlengdeaanmeldtermijnvoor
aandeelhouders van het Twentse
vezelbedrijf.Daagsdaarnamoeten
de bieders op het bedrijf—Gilde
BuyOut Partners, ABNAmro Par-
ticipaties en Parcom—duidelijk
maken of zij hunbod van € 26 per
aandeel gestanddoen.

Debiedersstrevennaareenaan-
meldpercentage van 95%. Dat is
de grens waarbovenweigerachti-
ge aandeelhouders via de rechter
onteigendkunnenworden.
Een andere belangrijke grens

ligt bij 66,7%.Datpercentage aan-
meldingenhebbendebiedersmi-
nimaalnodigomhunbodgestand
temogen doen. Bijminder geven
de commissarissen van TenCate
geen toestemming.
Gilde heeft zich tot nu toe niet

willenuitsprekenoverhetpercen-
tagedat debieders zelf noodzake-

Gildeneemt
TenCate alleen
overbij ruime
belangstelling

lijk achten omhet bod gestand te
doen.Maarvolgenseenbronmoet
dat ‘voldoende richting de 95%
gaan’. Hij voegt daaraan toe dat
Gilde geen grote groep aandeel-
houders indekou zal laten staan.

Met het einde van de aanmeld-
termijn in zicht, is er de bieders
veel aan gelegen te benadrukken
datzijnogaltijdkunnenweglopen
als in hun ogen onvoldoende van
hetaandeelhouderskapitaalwordt
aangemeld. ‘Dit is een finaal bod;
wij mogen en willen dit bod niet
meer verhogen of verlengen’, zegt
eenwoordvoerder vanGilde.
De bieders verhoogden vori-

ge week hun bod van €24,60 naar
€26,00. Verschillende aandeel-
houders die aanvankelijk weiger-
den hun stukken aan temelden,
doendat nu toch. De laatste in dit
rijtje is de Rotterdamse vastgoed-
ondernemerAatvanHerk,die3,2%
vandeaandelenvanTenCatebezit.

‘Hoewelookhetverhoogdebod
naar demening van VanHerk de
waarde en de groeipotentie van
de onderneming nog niet volle-
dig reflecteert, heeft hij besloten
zijnaandelenaantebieden’,meldt
zijn investeringsvehikel.VanHerk
gaathetgelddatmogelijkvrijkomt
deels investeren in biotechbedrij-
ven.

‘Het isgoedomteziendatdiver-
seaandeelhouders,zoalsPsquared
enSyquant,dewaardevanonsver-
hoogde bod erkennen’, reageert
Gildeopdedraaiendeaandeelhou-
ders. De groeiende steun voor het
bodzalechternietgenoegzijnom
Gilde aan 95% van de aandelen te
helpen.KempenOranjeParticipa-
ties (5,5%)heeftalaangegevenniet
ophet bod in te gaan.
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€26
Gilde, ABN Amro Participaties
en Parcom bieden €26 per
aandeel TenCate
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