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PERSBERICHT 

 
 

Gereglementeerde informatie  

 
Punch - trading update Q3 2013 

 
 
Ieper, België – 15 november 2013 18.00u CET – Punch International nv ('Punch') publiceert vandaag 
zijn trading update over het derde kwartaal van 2013.  
 

Belangrijke gebeurtenissen tijdens het derde kwartaal van 2013 en na balansdatum 
van 30 september 2013 
 
Op 20 september 2013 werd de verkoop van alle 18.856.298 aandelen Xeikon aan Bencis, tegen de 
prijs van 5,85 euro per aandeel, afgerond. In het kader van die verkoop heeft Punch in essentie de 
volgende verbintenissen aangegaan: 
 

 De overname van maximaal 6.000.000 euro aan klantenvorderingen van Xeikon. Naarmate de 
vorderingen worden betaald, kan Xeikon tot 1.500.000 euro per jaar extra vorderingen 
overdragen aan Punch op voorwaarde dat het totale uitstaande saldo maximaal 6.000.000 
euro bedraagt. Deze faciliteit is rentedragend en loopt tot 2019.  

 De overname van 554.484.942 aandelen Accentis (genoteerd aan Euronext met ticker ACCB) 
voor de prijs van 0,01 euro per aandeel. Samen met de al aangehouden aandelen in Accentis 
bezit Punch thans 603.345.158 aandelen Accentis of 47,59% van het totaal aantal 
stemrechten. 

 De overname van alle vorderingen van Xeikon op Accentis voor de prijs van 4.055.151 euro. 

 De verkoop van alle aandelen Point-IT aan Xeikon tegen de prijs van 800.000 euro. 
 
Op 1 oktober 2013 heeft Punch aan KBC Securities een discretionair mandaat gegeven voor de 
inkoop van eigen aandelen. Van 1 oktober tot 14 november heeft KBC Securities op de beurs in totaal 
36.690 aandelen ingekocht. Op 3 en 4 oktober zijn via bloktransacties in totaal 1.169.010 aandelen 
ingekocht. De gewogen gemiddelde aankoopprijs bedroeg 6,91 euro per aandeel. Op 14 november 
2013 bezat Punch 1.298.804 eigen aandelen (dit is 10,91 % van het totaal aantal aandelen). Het 
inkoopprogramma loopt nog tot en met 31 december 2013. Punch publiceert daarover periodiek 
afzonderlijke updates. 

 

Wijzigingen in de Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur heeft het ontslag met ingang van 20 september 2013 van Kees Vlasblom als 
(gedelegeerd) bestuurder en CEO van de vennootschap en van bestuurder Fram bvba, vast 
vertegenwoordigd door Wim Maes, aanvaard.  
 

Openbaar bod Accentis 

Punch maakt overeenkomstig artikel 8§1 van het KB van 27 april 2007 bekend dat het een 
onvoorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod wil uitbrengen op alle aandelen Accentis die het 
nog niet bezit. Punch kondigt dit aan in een afzonderlijk persbericht. 
 

Vooruitzichten 
 
Punch realiseert in zijn huidige vorm, na de verkoop van Xeikon en Point-IT, geen omzet meer. Het 
wenst geen concrete doelstellingen kenbaar te maken.  
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Financiële kalender 
 

Publicatie van de jaarresultaten 2013 28 februari 2014 

Jaarverslag 2013 online beschikbaar 11 april 2014 

Trading update eerste kwartaal 2014 9 mei 2014 

Jaarlijkse algemene vergadering 2014 22 mei 2014 
 
Eventuele wijzigingen aan deze kalender zullen steeds zo snel mogelijk op de website van de 
vennootschap (www.punchinternational.com) worden gemeld.  
 

Bijlage 
 
Gedetailleerde omzetevolutie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Over Punch International 

Punch International is een holding. Sinds 1999 noteert Punch aan Euronext Brussels. Alle persmededelingen en 
andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en www.euronext.com. 

 
Voor meer informatie 

Investor Relations – Punch International – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - E-mail: 
investor.relations@punchinternational.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. 



                     Bijlage 
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Gedetailleerde omzetevolutie (niet-geauditeerd) 

 
Omzet 2013 

Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden euro’s 

        Geconsolideerd 27.909 30.222 22.859  80.990 58.131  

        Xeikon 27.636 29.918 22.561  80.115 57.554  
Other 273 304 298  875 577  
        

        
        
        
        
Omzet 2012 

Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar H1 H2 in duizenden euro’s 

        Geconsolideerd 27.566 29.394 32.174 42.203 131.336 56.960 74.377 

        Xeikon 27.290 29.079 31.918 41.940 130.227 56.369 73.858 
Other 276 315 256 263 1.110 591 519 

 


