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PERSBERICHT 

 

Gereglementeerde informatie 

Punch opnieuw gedagvaard door Guido Dumarey 

Punch zal opnieuw passend reageren 

 
 
Ieper, België – 28 februari 2014 – 8.00u – Punch International nv (‘Punch’) maakt bekend dat de 
vennootschap, samen met anderen, opnieuw voor de rechtbank van koophandel in Ieper is 
gedagvaard door Guido Dumarey en door Creacorp nv (‘Creacorp’), de vennootschap van 
Dumarey. 
 
Nu menen Dumarey en Creacorp dat zij in 2010 door een kapitaalverhoging met voorkeurrecht 
van Accentis nv (‘Accentis’) – waarop zij zelf niet hebben ingeschreven – zijn benadeeld doordat 
als gevolg daarvan destijds hun aandeel in het kapitaal van Accentis is verwaterd, terwijl – 
volgens Dumarey en Creacorp – nu zou zijn gebleken dat deze kapitaalverhoging in 2010 niet 
nodig was.  
 
Punch (en anderen, waaronder Accentis zelf) zou(den) hen daarom thans een schadevergoeding 
van – ‘ex aequo et bono begroot’ – 10.051.031,75 euro moeten betalen, d.i. het verschil tussen 
0,16 euro per aandeel Accentis en 0,025 euro, d.i. de prijs waartegen Dumarey en Creacorp naar 
eigen zeggen al hun aandelen in Accentis hebben verkocht. 
 
Punch meent dat de ingestelde vordering ongegrond is en verwelkomt andermaal de mogelijkheid 
die het aldus wordt geboden om passend te reageren. 

 

 

 

 

 

 

 
Over Punch International 

Punch International (‘Punch’) 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. 
 
Investor relations 

Investor Relations – Punch International nv – 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. 
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