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Toelichting van de directie en de Raad van Commissarissen van Groothandelsgebouwen N.V. (“het 

bestuur”) op het aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen 

voorstel tot verkoop van het Groot Handelsgebouw (deze toelichting maakt integraal onderdeel uit 

van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 10 

juli 2018). 

Het bestuur vraagt in deze vergadering goedkeuring van de algemene vergadering (de 

“aandeelhoudersvergadering”) voor het aangaan van een bijzondere transactie. Deze transactie komt 

materieel neer op de verkoop van de hele onderneming van Groothandelsgebouwen N.V. op basis 

van een balanswaarde per 31 december 2017 van € 188.088.000 en daarmee op de verkoop van het 

Groot Handelsgebouw, gevolgd door de ontbinding van Groothandelsgebouwen N.V. en de uitkering 

van de opbrengst aan de aandeelhouders.1 De opbrengst komt per 20 juli 2018 neer op een bedrag 

van € 56,763 per aandeel waarop dividendbelasting ingehouden moet worden.  

Dit bedrag verschilt in een aantal opzichten van de prijs van € 56,65 per 14 maart 2018 per aandeel2 

die door de aandeelhouders die samen ca 86% van het geplaatste kapitaal van 

Groothandelsgebouwen N.V. houden, voor hun aandelen was overeengekomen. Dit kwam per 14 

maart jl. overeen met een bedrag van € 87.940.911. Om de prijs per aandeel te berekenen is het 

bedrag van € 56,65 per aandeel herrekend om rekening te houden met de volgende factoren.  

In de eerste plaats is een verhoging van het basisbedrag van € 56,65 met € 0,70 per op 14 maart jl. 

geplaatst aandeel overeengekomen. Dat leidde tot een verhoging van de opbrengst voor de 

aandelen tot € 89.027.559. Vervolgens is dit bedrag verhoogd met de vergoeding van € 0,28 per 

maand per op 14 maart jl geplaatst aandeel over de periode van 14 maart jl. tot 20 juli a.s.. Dat 

leidde tot een verhoging van de opbrengst voor de aandelen met € 1.825.569 tot € 90.853.128,50. 

Op dit laatste bedrag moest het door de vennootschap over 2017 uitgekeerde contante dividend in 

mindering worden gebracht. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1.242.683,75. Aangepast 

daarvoor bedraagt de opbrengst voor de aandelen € 89.610.444,70 . De opbrengst per aandeel per 

20 juli a.s. is tenslotte berekend door dit bedrag te delen door het na uitkering van het stockdividend 

over 2017 uitstaande aantal aandelen van 1.578.675. Dit leidt tot een opbrengst per aandeel van € € 

56,763. Voor degenen die in Nederland belastingplichtig zijn, is de dividendbelasting op de 

gebruikelijke voorwaarden verrekenbaar met de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting.  

Onder het formele voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de 

aandeelhoudersvergadering heeft het bestuur van Groothandelsgebouwen N.V. ingestemd met de 

door HighBrook verlangde transactiestructuur en niet gestaan op het doen van een verplicht bod. 

Het bestuur realiseert zich dat de voorgestelde transactiestructuur aan aandeelhouders en 

certificaathouders de mogelijkheid ontneemt om zelf individueel te besluiten hun (certificaten van) 

aandelen al dan niet op een verplicht bod aan te bieden. Er zijn verschillende redenen waarom het 

bestuur desalniettemin heeft besloten de hierbij voorgestelde transactiestructuur aan de 

aandeelhoudersvergadering voor te stellen. Omdat de grootaandeelhouders hebben meegedeeld dit 

voorstel te steunen, realiseert het bestuur zich dat de minderheidsaandeelhouders weinig invloed 

                                                           
1 De aandeelhouders die deel uitmaken van de verderop te noemen aandeelhoudersgroepen worden hierna 
aangeduid als de grootaandeelhouders. De aandeelhouders die geen deel uitmaken van die groepen worden 
aangeduid als de overige of minderheidsaandeelhouders. 
2 Voor de leesbaarheid wordt in deze toelichting gesproken over “aandelen” en “aandeelhouders”. Daaronder 
worden in dit verband zowel aandelen als certificaten van aandelen respectievelijk aandeelhouders en 
certificaathouders begrepen. 
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hebben op de besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering. De redenen dat het bestuur tot de 

conclusie is gekomen de transactie toch aan de aandeelhoudersvergadering te kunnen voorstellen 

laten zich als volgt samenvatten: 

 Het beleid van het bestuur is al een aantal jaren gericht op de verkoop van de aandelen 

Groothandelsgebouwen N.V. of de verkoop van het Groot Handelsgebouw om de verschillen 

die in de aandeelhoudersvergadering bestaan en die een gezonde ontwikkeling van de 

vennootschap en het gebouw belemmeren, tot een oplossing te brengen. 

 Dat de grootaandeelhouders het nu met elkaar eens zijn geworden over de gezamenlijke 

verkoop van hun belang maakt het mogelijk dat doel nu te realiseren. 

 Het bestuur is van oordeel dat mede gelet op het feit dat de transactie die beleid 

belemmerende tegenstellingen binnen de aandeelhoudersvergadering oplost en dat de door 

de grootaandeelhouders overeengekomen prijs redelijk is, ook al houdt die behalve met een 

verhoging die ongeveer overeenkomt met het operationeel resultaat per aandeel over de 

periode vanaf 14 maart 2018, geen rekening met de verdere waardeontwikkeling van het 

Groot Handelsgebouw en lager is dan het eigen vermogen per aandeel per 31 december 

2017.  

 Gelet op de ontwikkeling van de koers van het aandeel is het niet waarschijnlijk dat, indien 

een verplicht bod op de aandelen Groothandelsgebouwen N.V. zou worden gedaan en dit 

gevolgd zou worden door een uitkoopprocedure, de Ondernemingskamer in een procedure 

de biedprijs of de prijs voor de door de minderheidsaandeelhouders gehouden aandelen 

hoger zou vaststellen dan de prijs die de grootaandeelhouders zijn overeengekomen en de 

daarmee overeenkomende uitkering die de minderheidsaandeelhouders op grond van de 

transactie zullen ontvangen. 

 De termijn waarbinnen de transactie kan worden afgerond is korter dan de periode die met 

een verplicht bod is gemoeid. Daarbij biedt de voorgestelde transactiestructuur de koper de 

zekerheid dat het volledige belang bij het Groot Handelsgebouw ook direct bij de koper 

komt te liggen. Dit vereenvoudigt voor de koper de financieringsstructuur en voorkomt dat 

de koper nog enige tijd de formaliteiten die gepaard gaan met het hebben van een naar 

verwachting beperkt aantal onbekende aandeelhouders in acht zou moeten nemen. 

 De transactiestructuur maakt het voor Groothandelsgebouwen mogelijk zeker te stellen dat 

alle aandeelhouders op nagenoeg hetzelfde moment de opbrengst van hun aandelen (voor 

de grootaandeelhouders als verkoopprijs en voor de minderheidsaandeelhouders als 

voorlopige liquidatie-uitkering) zullen ontvangen. 

 De exploitatie wordt niet langer belast met de directe en indirecte kosten die samenhangen 

met de beursnotering en die, indien een aandeelhouder meer dan 86% houdt 

disproportioneel zijn, terwijl de liquiditeit van het aandeel nog kleiner zou zijn dan nu al het 

geval is. 

Deze voordelen wegen naar het oordeel van het bestuur op tegen de beperkte nadelen voor de 

minderheidsaandeelhouders: het niet individueel kunnen beslissen al dan niet op een bod in te gaan 

en het nadeel dat op de liquidatie-uitkering dividendbelasting ingehouden moet worden. Dit laatste 

nadeel is beperkt omdat voor degenen die in Nederland belastingplichtig zijn de dividendbelasting op 

de gebruikelijke wijze verrekenbaar is. Het is beperkt tot het liquiditeitsnadeel over de periode dat 

verrekening van de ingehouden dividendbelasting nog niet heeft plaatsgevonden. De 

aandeelhouders die in Nederland aan de inkomstenbelasting zijn onderworpen en bij wie de 

aandelen in Box 3 vallen, kunnen de dividendbelasting verrekenen met de door hen verschuldigde 

inkomstenbelasting tot het beloop daarvan. Mocht de dividendbelasting niet dan wel slechts 

gedeeltelijk verrekend kunnen worden omdat onvoldoende inkomstenbelasting verschuldigd is, dan 
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zal de Belastingdienst het niet-verrekende gedeelte aan de aandeelhouders terugbetalen. 

Aandeelhouders kunnen de ten laste van hen ingehouden dividendbelasting versneld verrekenen dan 

wel terugvragen door de Belastingdienst te verzoeken over 2018 een (nadere) voorlopige aanslag op 

te leggen en daarbij de ingehouden dividendbelasting in aanmerking te nemen. 

De afgelopen jaren is het beleid van het bestuur gericht geweest op het komen tot een verkoop van 

de aandelen in de vennootschap of tot een verkoop van het Groot Handelsgebouw. Er was een 

aantal, onderling samenhangende, redenen voor dit beleid. Groothandelsgebouwen N.V. is als 

beursvennootschap relatief klein. Het overgrote deel van de aandelen bevindt zich in vaste handen 

met als gevolg dat de liquiditeit van het aandeel laag is. Mede als gevolg van verschillen van inzicht 

die tussen twee groepen aandeelhouders bestonden, kon geen lange termijnvisie ontwikkeld worden 

voor de toekomst van de vennootschap en kon ook niet gewerkt worden aan een uitbreiding van de 

portefeuille. Daarbij bestonden tussen deze groepen aandeelhouders ook verschillen waar het ging 

om de wijze waarop het Groot Handelsgebouw zelf verder ontwikkeld moest worden en welke 

investeringen in het gebouw zouden moeten worden gedaan.  

In april 2016 bereikte de vennootschap overeenstemming met deze aandeelhoudersgroepen die 

samen circa 82% van de aandelen in Groothandelsgebouwen N.V. vertegenwoordigden,3 over de 

voorwaarden waarop zij bereid waren hun aandelen te verkopen. De randvoorwaarden die daarbij 

golden hebben het toen niet mogelijk gemaakt tot een verkoop te komen. Hoewel de termijn 

waarvoor de aandeelhouders zich hadden gebonden aan een verkoop mee te werken, was geëindigd, 

heeft de vennootschap in de gevallen dat zich geïnteresseerde partijen bij haar meldden, ook na juni 

2016 de mogelijkheden tot verkoop onderzocht. In mei 2017 heeft Groothandelsgebouwen N.V. 

medegedeeld dat zij de gesprekken over de verkoop van de vennootschap of het gebouw had 

beëindigd. 

In de zomer van 2017 heeft het bestuur, teneinde een streep te zetten onder de onzekerheid ten 

aanzien van de toekomst van de vennootschap en het gebouw, die beide nadelig waren voor de 

exploitatie, een zelfstandige visie op de toekomst ontwikkeld en besloten niet langer met 

voorgenomen investeringen te wachten. Dat heeft geleid tot de in september 2017 gepubliceerde 

Nota “Groothandelsgebouwen N.V., een verdere zelfstandige toekomst, plan van aanpak”, die op 10 

november 2017 in de buitengewone vergadering van aandeelhouders is besproken. In die nota ging 

het bestuur onder meer in op het verkoopproces, koos het voor een planperiode van vijf jaar bij het 

zelfstandig voortzetten van de exploitatie van de vennootschap, en werden zijn plannen met het 

gebouw waaronder (versnelling van) investeringen beschreven. Verder werden in de nota meerjarige 

financiële prognoses voor de financiering van de vennootschap gegeven en het te voeren 

dividendbeleid en de zienswijze van het bestuur voor de invulling van het management en de Raad 

van Commissarissen voor de planperiode uiteengezet. 

Kort voor de vergadering op 10 november 2017 bleek dat de grootaandeelhouders voornemens 

waren samen een bank opdracht te geven om tot verkoop van hun aandelen te komen. Van die 

opdracht is het uiteindelijk niet gekomen. In januari 2018 bereikten de grootaandeelhouders 

overeenstemming met een mogelijke koper, gelieerd aan HighBrook Investors (“HighBrook”), die 

                                                           
3 Dit percentage is iets lager dan het aantal dat vertegenwoordigd wordt door de aandeelhouders die de 
overeenkomst met HighBrook zijn aangegaan. Dat komt omdat het aantal aandeelhouders dat die 
overeenkomst heeft getekend, groter is. 
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bereid was € 56,65 per aandeel/certificaat te betalen vermeerderd met een opslag van € 0,28 per 

maand vanaf 14 maart 2018. Bij het tot stand komen van die overeenkomst is het bestuur niet 

betrokken geweest. Voor de belangrijkste punten in de overeenkomst tussen de 

grootaandeelhouders en HighBrook wordt verwezen naar het op 18 januari 2018 door 

Groothandelsgebouwen N.V. uitgegeven persbericht. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft 

het bestuur besloten de investering in de (centrale) A-hal waarvoor de contracten juist getekend 

zouden worden, alsnog uit te stellen. Dit om te voorkomen dat aan een nieuwe eigenaar de 

mogelijkheid zou worden ontnomen eventueel een andere keuze te maken. 

Omdat de transactie waarover de grootaandeelhouders overeenstemming hadden bereikt, het doel 

waarnaar het bestuur de afgelopen jaren had gestreefd (een verkoop van de vennootschap of een 

verkoop van het gebouw), zou realiseren, heeft het bestuur de partij waarmee de 

grootaandeelhouders overeenstemming hadden bereikt, HighBrook, in de gelegenheid gesteld due 

diligence onderzoek te doen. 

Tijdens de due diligence heeft HighBrook Groothandelsgebouwen N.V. gevraagd of de vennootschap 

bereid was met HighBrook overleg te plegen over een andere transactiestructuur, waarin alle 

aandeelhouders van Groothandelsgebouwen N.V. op hetzelfde moment eenzelfde bedrag voor hun 

aandelen zouden krijgen. Voor HighBrook dat samen met een aantal andere beleggers optrekt,4 had 

dat het voordeel dat zij geen openbaar bod zou hoeven uit te brengen en een transactie eerder 

afgewikkeld zou kunnen worden. Groothandelsgebouwen N.V. zag in een dergelijke structuur niet 

alleen de mogelijkheid om de belangen van de overige aandeelhouders en de andere partijen voor 

de belangen waarvan het bestuur moet opkomen, te behartigen, maar ook om ten behoeve van alle 

aandeelhouders de door HighBrook geboden financiële voorwaarden te verbeteren. 

Het bestuur meende dat het alleen aan een andere transactiestructuur zou kunnen meewerken 

indien de financiële voorwaarden beter zouden zijn dan de prijs die de grootaandeelhouders en 

HighBrook oorspronkelijk waren overeengekomen. Hierbij speelde voor het bestuur het feit dat de 

door de aandeelhouders overeengekomen prijs lager was dan het eigen vermogen per aandeel per 

31 december 2017, zoals dat mede is gebaseerd op de taxatiewaarde van het Groot Handelsgebouw 

per 31 december 2017. De intrinsieke waarde per aandeel was ook aan de grootaandeelhouders bij 

het sluiten van de overeenkomst met HighBrook niet bekend. 

In het overleg met HighBrook is Groothandelsgebouwen N.V. er in geslaagd het verschil tussen de 

door de grootaandeelhouders overeengekomen prijs en het eigen vermogen per aandeel per 31 

december 2017 voor een klein deel te overbruggen en een opbrengst van € 57,35 per 14 maart 20185 

met HighBrook overeen te komen. Deze opbrengst6 en de opslag over de periode vanaf 14 maart 

2018 zal voor alle aandeelhouders gelden. 

Voordat het bestuur verder ingaat op de overwegingen op grond waarvan het heeft besloten deze 

transactiestructuur te ondersteunen en de daarvoor aan het bestuur voorbehouden noodzakelijke 

voorstellen aan de aandeelhoudersvergadering te doen, merkt het bestuur op dat het Groot 

Handelsgebouw in de jaarrekening van de vennootschap wordt gewaardeerd op basis “kosten koper” 

waar op de door een koper bij het verwerven van het Groot Handelsgebouw te betalen 

                                                           
4 Hieronder bevinden zich geen aandeelhouders van Groothandelsgebouwen N.V. 
5 Vanaf die datum wordt dit bedrag op dezelfde wijze verhoogd als door de grootaandeelhouders met 
HighBrook overeengekomen. 
6 Hetzij als verkoopopbrengst dan wel als liquidatie-uitkering. 
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overdrachtsbelasting in mindering is gebracht. Bij totstandkoming van de transactie is ook door de 

koper overdrachtsbelasting verschuldigd.  

Het bestuur van Groothandelsgebouwen N.V. is zich steeds bewust geweest van het feit dat aan de 

voorgestelde transactiestructuur zowel voor- als nadelen kleven in vergelijking met de transactie die 

HighBrook met de grootaandeelhouders was overeengekomen. De belangrijkste verschillen laten zich 

als volgt samenvatten: 

 Het belangrijkste verschil voor aandeelhouders is de in de door het bestuur 

uitonderhandelde structuur uiteindelijk hogere opbrengst. Het gaat hierbij om € 57,35 per 14 

maart 2018 per aandeel. De kans is buitengewoon klein dat de overige aandeelhouders, 

indien de door HighBrook en de grootaandeelhouders gesloten overeenkomst zou zijn 

afgewikkeld, in het kader van een (verplicht) openbaar bod een hogere prijs voor hun 

aandelen zouden hebben ontvangen. Ook voor de huurders van het Groot Handelsgebouw 

en het personeel van de vennootschap is het van belang dat de overdracht van de 

zeggenschap over de onderneming op een ordentelijke wijze plaatsvindt. 

 Op grond van de overeenkomst die HighBrook met de grootaandeelhouders had gesloten, 

was HighBrook uiteindelijk niet verplicht hun aandelen te kopen. HighBrook kon van de koop 

afzien tegen betaling van een verhoudingsgewijs beperkte vergoeding die alleen ten goede 

zou komen aan de grootaandeelhouders. Daarbij was HighBrook vrij het moment waarop zij 

de transactie zou afwikkelen te harer keuze uit te stellen. Het risico bestond daarmee dat de 

toekomst van Groothandelsgebouwen N.V. langere tijd onzeker zou blijven. Door zelf een 

overeenkomst met HighBrook aan te gaan kan Groothandelsgebouwen N.V. deze risico’s 

beperken maar niet volledig uitsluiten en wordt de periode dat de toekomst van de 

vennootschap en het gebouw onzeker is, beperkt. In de voorgestelde structuur moet de 

opbrengst volgens het voorziene tijdschema omstreeks 20 juli 2018 voor aandeelhouders 

beschikbaar komen. Indien alleen de transactie tussen HighBrook en de 

grootaandeelhouders zou worden afgewikkeld en een openbaar bod zou moeten worden 

uitgebracht, zou afwikkeling daarvan waarschijnlijk een aantal maanden later plaatsvinden. 

Een dergelijk bod zou in principe niet hoger hoeven te zijn dan het bedrag dat de 

grootaandeelhouders voor hun aandelen hebben ontvangen en daarmee nadeliger zijn voor 

de overige aandeelhouders. 

 Een nadeel van de voorgestelde transactiestructuur is dat, terwijl de tussen Highbrook en de 

grootaandeelhouders overeengekomen transactie uiteindelijk tot een bod op de door de 

overige aandeelhouders gehouden aandelen zou leiden, waarop de 

minderheidsaandeelhouders individueel zouden kunnen ingaan, binnen de voorgestelde 

transactiestructuur de aandeelhoudersvergadering moet besluiten en de aandeelhouders 

individueel geen keuze mogelijkheid hebben.7 Ervan uitgaande dat de koper indien deze de 

aandelen van de grootaandeelhouders zou verkrijgen en een bod op de resterende aandelen 

zou uitbrengen, uiteindelijk meer dan 95% van de aandelen zou houden, de beursnotering 

zou kunnen beëindigen en een herstructurering zou kunnen doorvoeren die overeenkomt 

met de voorgestelde transactiestructuur, zouden de aandeelhouders die niet op een 

dergelijk bod zouden ingaan, uiteindelijk ook geen individuele keuze hebben. Zij zouden 

daarbij het risico van een negatieve ontwikkeling van het Groot Handelsgebouw blijven lopen 

zonder dat een eventuele waardestijging aan hen zonder meer in evenredige mate zou 

                                                           
7 De grootaandeelhouders zijn met HighBrook overeengekomen voor de in deze aandeelhoudersvergadering 
geagendeerde onderwerpen te stemmen. Dat de voorstellen van het bestuur door de 
aandeelhoudersvergadering aangenomen zullen worden, staat daarmee vast. 
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toekomen, terwijl geen zekerheid zou bestaan over het in de toekomst door de 

vennootschap te voeren dividendbeleid.  Daarbij kan niet worden uitgesloten dat de koper 

ook indien de 95% niet zou worden bereikt, een herstructurering als nu voorgesteld zou 

kunnen doorvoeren. 

 Een nadeel voor de minderheidsaandeelhouders in de voorgestelde structuur is dat zij de 

opbrengst niet als koopsom maar als liquidatie-uitkering ontvangen. Dat betekent dat bij de 

uitkering dividendbelasting ingehouden zal moeten worden. Voor de Nederlandse 

belastingplichtigen is deze verrekenbaar met de door hen verschuldigde inkomstenbelasting 

c.q. vennootschapsbelasting over 2018. Hierbij is van een timingverschil sprake. Dat kan 

worden beperkt door de belastingdienst een eerdere verrekening te verzoeken. Voor de 

aandeelhouders die niet in Nederland belastingplichtig zijn kan dit een fiscaal nadeel 

opleveren.  

Voor het bestuur wegen de beperkte mogelijke nadelen voor de aandeelhouders van 

Groothandelsgebouwen N.V. niet op tegen het voordeel van de grotere zekerheid die de 

voorgestelde structuur biedt dat de voorgenomen transactie volgens plan zal kunnen worden 

afgerond en dat na afronding van die transactie de aansturing van de verdere ontwikkeling en de 

exploitatie van het Groot Handelsgebouw op meer eenduidige wijze zal kunnen plaatsvinden.  

De opbrengst voor de aandeelhouders is lager dan het eigen vermogen per aandeel per 31 december 

2017 en houdt geen rekening met de waardestijging van het Groot Handelsgebouw in de periode na 

eind 2017. Voor het bestuur van Groothandelsgebouwen N.V. vormt dat na afweging van de voor- en 

nadelen voor de aandeelhouders en de onderneming geen reden de transactie niet aan de 

aandeelhoudersvergadering voor te stellen. Het bestuur heeft daarbij de volgende aspecten in zijn 

afweging betrokken: 

 Meer dan 86% van de aandeelhouders heeft zich verplicht hun aandelen aan HighBrook te 

verkopen voor € 56,65 vermeerderd met € 0,28 per maand per aandeel vanaf 14 maart 2018. 

Die aandeelhouders vinden daarmee dat dit een redelijke prijs is. Dat beperkt de 

manoeuvreerruimte voor het bestuur, ook omdat, indien de koper een verplicht bod zou 

moeten uitbrengen, de koper gelet op de koersontwikkeling van het aandeel geen hogere 

prijs zou hoeven te bieden. Desalniettemin is het bestuur er in geslaagd met HighBrook 

overeen te komen dat in het kader van de transactie aandeelhouders € 57,35 (inclusief 

dividend 2017) per aandeel vermeerderd met € 0,28 per maand vanaf 14 maart 2018 per op 

14 maart 2018 uitstaand aandeel zullen ontvangen. Uitgaande van afwikkeling van de 

transactie per 20 juli 2018, komt dit neer op € 58,53 per aandeel (inclusief dividend). Per, na 

de uitkering van het dividend over 2017, uitstaand aandeel komt dat ex dividend per 20 juli 

2018 neer op € 56,763  per aandeel. Voor de berekening van dit bedrag wordt verwezen naar 

de Inleiding van deze toelichting. 

 De prijs per 14 maart 2018 vertegenwoordigt een premie van 14.7% ten opzichte van de 

slotkoers op 17 januari 2018, de dag voordat de onderneming op de hoogte gebracht werd 

van de overeenkomst tussen HighBrook en de grootaandeelhouders; in vergelijking tot de 

gemiddelde gewogen koers van het aandeel van de laatste maand, drie maanden, negen 

maanden en een jaar voorafgaand aan 18 januari 2018, vertegenwoordigt de voorgestelde 

transactie een premie van 17.3%, 15.81%, 15.2% en 15.5%.  

 Gedurende de afgelopen drie jaar heeft de vennootschap verschillende indicatieve biedingen 

ontvangen van verschillende (financiële) partijen. De hoogte van deze indicatieve biedingen 

liepen uiteen van € 43,69 tot € 54,00 per aandeel. De vennootschap heeft met deze partijen 
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gesprekken gevoerd en verschillende van die partijen hebben een due diligence onderzoek 

uitgevoerd. Die gesprekken hebben niet tot concrete biedingen geleid.  

 De netto vermogenswaarde van € 60,21 per aandeel per 31 december 2017 laat zich niet één 

op één vergelijken met de opbrengst die de aandeelhouders op grond van de transactie 

zullen ontvangen. Hetzelfde zal gelden voor een verdere toename van de netto 

vermogenswaarde als gevolg van een verdere waardestijging van het Groot Handelsgebouw. 

Dit is het gevolg van het feit dat de netto vermogenswaarde per aandeel gebaseerd is op de 

taxatiewaarde van het Groot Handelsgebouw maar dat bij het bepalen van de 

vermogenswaarde wel rekening is gehouden met de latente belasting over de herwaardering 

van het Groot Handelsgebouw maar geen rekening wordt gehouden met de 

vennootschapsbelasting die over de toekomstige kasstroom verschuldigd zou zijn. In de 

jaarrekening moet wel een voorziening gevormd worden voor de vennootschapsbelasting die 

bij verkoop van het pand over de herwaardering verschuldigd zou zijn, maar het is niet 

toegestaan hetzelfde te doen voor de belasting die over (een deel van) de kasstroom in de 

toekomst verschuldigd zou worden; voor het jaar 2017 gaat het daarbij om een bedrag van 

ca € 1,2 miljoen aan betaalde vennootschapsbelasting. Iets vergelijkbaars geldt voor de 

jaarlijks terugkerende kosten van ca € 1,4 miljoen voor het aansturen van de onderneming 

en het beheer van het gebouw die uit de kasstroom betaald worden. Indien deze effecten 

wel verdisconteerd zouden worden, zou dat tot een netto vermogenswaarde leiden die lager 

is dan € 60,21 per aandeel. Los daarvan komen voor rekening van de koper alle kosten die 

samenhangen met de afwikkeling van Groothandelsgebouwen N.V., de door 

Groothandelsgebouwen N.V. te maken transactiekosten die via de resultatenrekening van de 

vennootschap lopen maar ook alle eventuele andere verplichtingen van de vennootschap, 

voor haar rekening.  

 ING Bank N.V. heeft een fairness opinie afgegeven op de opbrengst voor de 

minderheidsaandeelhouders van € 56,763  per aandeel. 

Het bestuur vindt het belangrijk dat met de transactie niet alleen een eenduidige ontwikkeling 

van het Groot Handelsgebouw kan worden gerealiseerd maar ook de bezwaren en de directe en 

indirecte kosten die het verbonden zijn aan de beursnotering en die uiteindelijk ten koste van het 

rendement voor aandeelhouders gaan, komen te vervallen. Dat collectieve belang van 

aandeelhouders en van de onderneming in combinatie met de hiervoor weergegeven financiële 

overwegingen, leiden voor het bestuur tot de conclusie dat het verantwoord is de onderhavige 

transactie aan de aandeelhoudersvergadering voor te stellen ondanks het feit dat daarbij de 

intrinsieke waarde van het aandeel niet geheel wordt gerealiseerd.  

 

De overeenkomst die de vennootschap onder het voorbehoud van het nemen door de van de 

daarvoor noodzakelijke besluiten met de koper heeft gesloten (de “Overeenkomst”), betreft een 

transactie die uit verschillende stappen bestaat. Die stappen zijn: 

1. Groothandelsgebouwen N.V. splitst al haar activa en passiva die betrekking hebben op of 

samenhangen met de exploitatie van het Groot Handelsgebouw af naar een bij de splitsing 

opgerichte dochteronderneming van Groothandelsgebouwen N.V., GHG B.V., waarin alle 

aandelen gehouden worden door Groothandelsgebouwen N.V. 
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2. Nadat de juridische splitsing van kracht is geworden, verkoopt en levert 

Groothandelsgebouwen N.V. de aandelen in GHG B.V. aan de koper, HB III GHG S.À R.L., voor 

een bedrag gelijk aan de aan de aandeelhouders te betalen liquidatie-uitkering, t.w.  

€ 89.610.444,70. Het aan de minderheidsaandeelhouders uit te keren bedrag zal door de 

koper bij de overdracht van de aandelen GHG B.V. geheel in geld worden voldaan. Dit bedrag 

zal voor de overdracht van de aandelen GHG B.V. op de rekening van de notaris van de koper 

worden gestort en tot het moment dat dit gebruikt zal worden om de voorlopige liquidatie-

uitkering te betalen, op die rekening blijven staan. Het bedrag dat overeenkomt met de 

koopprijs voor het belang van de grootaandeelhouders, zal door de koper verschuldigd 

worden gebleven.8 Daarnaast zal GHG B.V. alle verplichtingen en kosten die 

Groothandelsgebouwen N.V. moet maken tot het tijdstip dat de liquidatie van 

Groothandelsgebouwen N.V. is afgerond, voor haar rekening nemen.  

3. Na de overdracht van de aandelen in GHG B.V. wordt de ontbinding van  

Groothandelsgebouwen N.V. van kracht. Op dat moment defungeren de directie en de leden 

van de Raad van Commissarissen van Groothandelsgebouwen N.V. en wordt ook de 

benoeming van de daartoe op te richten Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen9 als 

vereffenaar van Groothandelsgebouwen N.V. van kracht. 

4. De koper en GHG B.V. zullen zich er voor inspannen dat de vereffenaar uiterlijk 7 werkdagen 

nadat haar benoeming van kracht wordt, besluit aan alle aandeelhouders, een voorlopige 

liquidatie-uitkering te doen van € 56,76310 en deze vervolgens binnen de voor de afwikkeling 

van uitkeringen gebruikelijke termijn op de bij de betaling van uitkeringen door 

Groothandelsgebouwen N.V. gebruikelijke wijze.11 Voor het geval de uitkering wordt 

vertraagd voorziet de Overeenkomst ten behoeve van de minderheidsaandeelhouders in een 

recht van Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen op een additionele 

vergoeding van € 0,28 per aandeel per maand te corrigeren voor de uitkering van het 

dividend over 2017. 

5. Vervolgens zal de liquidatie van Groothandelsgebouwen N.V. worden afgewikkeld. 

Aandeelhouders zullen in het kader van de liquidatie geen verdere uitkeringen ontvangen. Bij 

het einde van de vereffening houdt Groothandelsgebouwen N.V. op te bestaan en vervallen 

daarmee ook de aandelen in Groothandelsgebouwen N.V. 

Bij de Overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt die betrekking hebben op de positie van het 

personeel van Groothandelsgebouwen N.V. en die van de commissarissen en directie van de 

vennootschap. De personeelsleden van Groothandelsgebouwen N.V. komen als gevolg van de 

splitsing van rechtswege in dienst van GHG B.V. Afgesproken is dat die overdracht geen andere 

rechtstreekse gevolgen voor hen zal hebben. Afgesproken is verder dat de commissarissen de 

vergoeding voor het jaar 2018 voor de overdracht van de aandelen GHG B.V. naar tijdsgelang tot het 

                                                           
8 De door de grootaandeelhouders verkochte aandelen zullen door een aan de koper gelieerde vennootschap 
worden afgenomen en betaald. De vordering van Groothandelsgebouwen N.V. op de koper ten aanzien van het 
verschuldigd gebleven gedeelte van de koopprijs, zal worden uitgekeerd als liquidatie-uitkering op de door de 
grootaandeelhouders verkochte aandelen. 
9 Het bestuur van deze stichting zal bestaan uit de heren Mr. T.C. Koster en drs. W.O.C.M. van Twuijver RA, die 
beiden verbonden zijn aan Freeland Corporate Advisors N.V. te Rotterdam (“Freeland”). Freeland is eerder ook 
als vereffenaar betrokken geweest bij vergelijkbare transacties. 
10 Behalve het op grond van de periode na 14 maart 2018 te betalen bedrag, staat het door de koper te betalen 
bedrag vast.  
11 Bij de uitkering zal de vereffenaar voor zover de uitkering de fiscaal erkende agioreserve per aandeel 
overstijgt, over het meerdere dividendbelasting moeten inhouden. Die is voor aandeelhouders die in 
Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting verrekenbaar.  
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einde van het kalenderkwartaal waarin de transactie wordt afgewikkeld, uitbetaald zullen krijgen. 

Met de heer Meurs die zoals bekend, in juli 2018 met pensioen zou gaan, is het overeengekomen, 

dat hij tot 1 augustus 2018 in dienst blijft en de arbeidsovereenkomst per die datum wordt 

afgewikkeld. Met de heer Meurs is afgesproken dat, indien onverhoopt afronding van de transactie 

uitloopt tot na 1 augustus 2018 overleg over voortzetting van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt.  

Met het bestuur van Stichting administratiekantoor Groothandelsgebouwen (het StAK” )is 

overeengekomen dat de certificaathouders volmacht zullen krijgen om te stemmen in de 

aandeelhoudersvergadering die over de voorstellen moet beslissen. Omdat het StAK de aandelen 

houdt waarvoor de op Euronext verhandelde certificaten zijn uitgegeven, zal het StAK tot het einde 

van de liquidatie formeel aandeelhouder moeten blijven ook al vertegenwoordigen de certificaten en 

de aandelen geen waarde meer. 

In verband daarmee is afgesproken dat het bestuur van het StAK aftreedt zodra de voorlopige 

liquidatie-uitkering geheel heeft plaatsgevonden en de statuten en de administratievoorwaarden van 

het StAK gewijzigd worden.12 Tot het moment dat de voorlopige liquidatie-uitkering heeft 

plaatsgevonden zullen de commissarissen en de heer Meurs samen het bestuur van het StAK 

vormen. Vanaf het tijdstip dat die uitkering heeft plaatsgevonden, zal Stichting Vereffening 

Groothandelsgebouwen13 tot enig bestuurder van het StAK worden benoemd. Het StAK zal direct 

nadat de liquidatie van Groothandelsgebouwen N.V. zal zijn afgewikkeld, formeel worden 

ontbonden. De kosten van het StAK komen op de gebruikelijke wijze voor rekening van 

Groothandelsgebouwen N.V. en worden als gevolg van de met de koper gemaakte afspraken als 

onderdeel van de verplichtingen en kosten door de koper gedragen. 

Indien de verkoop van GHG B.V. niet uiterlijk op 30 september 201814 is afgewikkeld, voorziet de 

tussen Groothandelsgebouwen N.V. en de koper gesloten overeenkomst in de mogelijkheid tot 

beëindiging van die overeenkomst onverminderd het recht van Groothandelsgebouwen N.V. om 

indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van omstandigheden die in de risicosfeer van de 

koper liggen, aanspraak te maken op een break-fee groot € 750.000,-. 

Aan Groothandelsgebouwen N.V. en de koper staat de volgende tijdslijn voor ogen: 

i. Oproeping bijzondere aandeelhoudersvergadering Groothandelsgebouwen N.V. en 

deponering van het splitsingsvoorstel 29 mei 2018 

iii. Aandeelhoudersvergadering tot goedkeuring van de transactie 10 juli 2018  

iv. Afsplitsing GHG B.V. 19 juli 2018 

v. Verkoop en overdracht van de aandelen in GHG B.V. 20 juli 2018 

vi. Ontbinding Groothandelsgebouwen N.V. 20 juli 2018 

vii. Voorlopige liquidatie-uitkering door de vereffenaar 30 juli 2018. 

 

                                                           
12 In verband met de wijzigingen van het Rule Book van Euronext vindt de wijziging van de statuten van het 
administratiekantoor plaats bij twee akten. De concepten voor deze statutenwijziging en de concept wijziging 
van de administratievoorwaarden zijn van de website van Groothandelsgebouwen N.V. te downloaden. 
13 Omdat de aandelen Groothandelsgebouwen N.V. na de voorlopige liquidatie-uitkering geen verdere waarde 
vertegenwoordigen is besloten Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen ook als bestuurder van het StAK 
te benoemen. 
14 Onder omstandigheden kan deze mogelijkheid pas 20 werkdagen later bestaan. 
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De liquidatie van Groothandelsgebouwen N.V. zal geruime tijd later worden afgewikkeld. Omdat de 

aandeelhouders de hele opbrengst al hebben ontvangen, staan zij daar in feite buiten. 

De uitwerking van de transactie maakt het nemen van een aantal formele besluiten door de 

algemene vergadering noodzakelijk. Voor de door de algemene vergadering te nemen besluiten en 

een verdere toelichting daarop  wordt verwezen naar de agenda van de aandeelhoudersvergadering.  

 


