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Gereglementeerde informatie 

Punch neemt kennis van positie Xeikon 

Uitvoering deal met Bencis op schema 

 
 
 
Ieper, België – 11 september 2013 – 08.30u – Punch International nv (‘Punch’) maakt bekend 
dat het kennis heeft genomen van de positie van Xeikon in het kader van de op 18 juli 2013 
aangekondigde deal met Bencis Capital Partners Belgium NV (‘Bencis’). 
 
Zoals bekend is die transactie onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden die 
uiterlijk op 17 september 2013 in vervulling moeten gaan, waarvoor onder meer de 
medewerking van Xeikon vereist is. Xeikon heeft zich daarover in de afgelopen periode 
kennelijk zorgvuldig beraden en thans bekendgemaakt dat het zijn medewerking kan verlenen. 
 
Inmiddels is de transactie ook goedgekeurd door de mededingingsrechtelijke autoriteiten in 
Duitsland en meldt Bencis dat de vervulling van de overige voorwaarden, waaronder de 
effectieve terbeschikkingstelling aan en verkrijging door Bencis van de benodigde financiering, 
op schema zit, zodat de transactie zoals verwacht zou kunnen worden afgerond tegen 17 
september 2013. 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 

Investor Relations – Punch International – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - Tel.: +32 (0)57 221 280 - 
Fax: +32 (0)57 222 281 – E-mail: investor.relations@punchinternational.com 

 
Over Punch International 

Punch International is een holding met hoofdzakelijk grafische activiteiten. Sinds 1999 noteert Punch aan 
Euronext Brussels. Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op 
www.punchinternational.com en www.euronext.com. 
 
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen 

Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking 
statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. 
Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard 
der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke 
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties 
verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in 
deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Punch International nv 
heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te 
actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de 
regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden. 
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