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Met RT Companv en de Vivenda Media Grocp hebbcn rvij samert r.'ccl meegernaakt

en plezier geiracl" \'erlrourven speeide daarin een hooÍdrol Wij rvaren solidair mct

elkaar en srewrden elkaar. ik heb nooit spijt gchad dat wi.l saRlcn zijn op getrokken

omdal ik bij jou de rvaarde \,an vertrouwen ontdekte Dat rvas bclangrijk r,'oor mij.
Van veel meer waarcte dan wat er met de aandelert Viverrda is gebeurd. z\l was het

wel fi.ju gewccst als jouw verwachtingen over de rvaardeont',viklicling van deze

aandclcn uit waren gekomen,

V/ellicht verbazingwekkeud, maar het ging mij in alle opzichten om vertrouwen. Ten

bewijze van dat vertrouwen en jourv plannen streeÍfde ik daarom naar geli.jl<hcid in de

positie van.iou cn mij. Met geli.jkhcid bedoel ik dat ik gcrniddeld tegeu dczclfde koers

aanclclcn bezat als jij die aandclen verkreeg. Tot wclke aankoopacties van aandelen

dat heeft geleid vind jc in dc bijlage,

Inmiddcls is onze positie aJ lang niet meer gelijk, Dat heeft afgezien var dc

koersdaling van het aandccl Vivenda Media Groep twee oorzal<en. Tcn eerste de

investerirrg dic CZS heeft gedaan om Vivenda Magazines, Esto bv en Factotun't

Media aan te trekken markeeí naar mijn idee in fcite jouw stafiposilic. Als ik alle
informatie combincer met jouw talenten. dan zou het mij niet verwondcrcn dat als

Vivenda haar schulden aan GZS betaalt, dat GZS dan quitte speelt zelfs als de

aandelcn niets meer waard zouden worden. Ten tweede, de conversiekoers vatr de

converteerbare obligatielcning van de tweede transactie bcweegt mee met de

beru'sl«oers. Daardoor is onbekend wat de gemiddelde koers van de door jou te
verl<rijgen aandelen zal z,iin. Door dc daling van de beurskoers arl jij waarschijnliik
meer aandelen krijgcn tegen een gemidde)d veel lagcre koers terwiil ik een vast aantal

aandelen heb tegen eert hoge aankoopkocrs. Tenslolte de situalie wordt nog heel

anders als Vivenda Meclia Grocp aan GZS gedeeltelijk in cash/participaties en

gedeeltelif k in aandeien gaat betalen. Ik rveet dus helcmaal :iiet wot bij jon als

stafipositie aangemerkt kart wordetr.

Ik wilje ,oorstellen dat rvij proberen onze posities geliil: te makcn. Is dat gedaan dan

heb ik het idee dat ik eventueel met.;ouw adviezen wccr vrii kan beslissen over wa1 t0

docn rnet de aandelen Vivenda lvÍedia Grocp.
Voel je iets voor dat geliik makcn var onze posrties en 

"r,il 
je daaraan urccwcrkcn? Zo

.ja, dan is hct handig als wij ecn datum afsprel<en \varurcer dic gclijkheid bereikt zal

zijn. En wilje mii dan ook een idee geven hoe je dat gelijk rnaken van de posities in
de praktijk denkt uit te voeÍen.

Ïk hoop jc spoedig weer eens te sprel<en ell te öl]lrïoetel].

Harteliike groct. Jcns
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Bijlage

Aankopen aandclen R.T' Company resp§ctievelijk vivenda Media c'roep

De eerste aanschaf van 24.500 aandelerr RT Company vond plaàts februari/maart

2007 tegen een bedrag van cuïo I 3 .283,-- nog voordat ik j e kcnde en voordat ik

begreefdat d. overeJnkornst tussen CZS en i{T herzien zou worden' Je hebt aan mij

àulror., gez-egd dat hí:niet zo kon zijn dat ik de ciupe zou w'orden val hel lterzien

van deze overeenkgmst, Jij wilde [et verlies daarom comperlsercn.

De vo)gende aanschaf 75.500 aandelen vond plaats in de perio.de septcmber/decerttbcr

iOOz tJgun een bedrag van euro 21.188,70. Tenslotte schafle ik in fcbruari 2008 nog

ccns 40.000 aandclcn aan tegen ecn bedrag vax 6uro 8826,30'

Bif de tweede en derdc aanschaf. bii elkaar 115.500 aandolen, was mijn doel om tc

zorgen dat wij in een gelijke positie kwamen, Dat wil zeggen dat ik de aandelen bezat

tegJn dezelfde gemidàelde kóers als jij, De gemiddelde aankoopkoers van deze

*ïdul.1 bedroég dan ook 25,98 orrgeveer de koers waarop.iii aandelen bij de eetste

transactie verl<reeg.


