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Koninklijke Ten Cate N.V. 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
Postbus 58 
7600 GD ALMELO 

per e-mail  

Datum: 24 december 2015 

Kenmerk: PK/2015047 

Betreft: voorgenomen ovemame Koninklijke Ten Cate N.V. 

Geachte dame en heren, 

Naar aanleiding van het op 23 december 2015 door Koninklijke Ten Cate N.V. ("TenCate") 
en Tennessee Acquisition B.V. ("Consortium") gepubliceerde persbericht (het 
"Persbericht") richt de Vereniging van Effectenbezitters ("VEB") zich tot u. 

Via dat Persbericht maakten TenCate en het Consortium bekend dat het Consortium had 
beslist tot het verlengen van de aanmeldingstermijn voor het aanbevolen openbare bod op aile 
geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van TenCate van EUR 24,60 per aandeel in 
contanten ("Bod") tot en met donderdag 14 januari 2016 17:40u. 

In dit kader hecht de VEB eraan het volgende bij u onder de aandacht te brengen. 

Het Consortium heeft de aanmeldingstermijn voor het Bod verlengd tot donderdag 14 januari 
2016 17:40u. Dat impliceert een verlenging met ruim drie weken. Op dat moment heeft 
TenCate haar jaarcijfers 2015 echter nog niet gepubliceerd. 

De VEB is van mening dat TenCate aandeelhouders over de meest actuele cijfers moeten 
kunnen beschikken bij hun beoordeling van het Bod en voordat zij de beslissing over 
aanmelding van hun aandelen nemen. 
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Daartoe verzoekt de VEB u met klem een van onderstaande twee routes te bewandelen. 

De eerste is dat TenCate er bij bet Consortium op aandringt de aanmeldingsperiode te 
verlengen tot in ieder geval enkele werkdagen nadat TenCate in staat is gebleken baar 
(voorlopige) jaarcijfers te publiceren. 

Vorigjaar presenteerde TenCate baar definitieve jaarcijfers op 20 februari 2015. Volgens de 
Nederlandse regelgeving rond openbare biedingen (Bob Wft, Art. 15, lid 1) kan de bieder een 
bod met maximaal tien weken verlengen. Indien TenCate baar jaarcijfers 2015 omstreeks 
diezelfde datum zou publiceren- de financiele agenda op de website van TenCate maakt geen 
melding van geplande cijferpublicaties in 2016- kan bet Consortium volgens de Nederlandse 
regelgeving besluiten de verlengde aanmeldingsperiode te sluiten na de definitieve publicatie 
van de jaarcijfers 2015. 

Een andere optie is dat TenCate enkele werkdagen v66r bet sluiten van de 
aanmeldingsperiode op 14 januari 2016 baar (voorlopige) jaarcijfers bescbikbaar stelt zodat 
TenCate aandeelbouders over de meest recente cijfers kunnen bescbikken. 

De VEB vemeemt graag uw reactie op bovenstaande punten v66r 7 januari 2016. 

Voor de goede orde bericbten wij u dat de VEB een afschrift van deze brief op baar website 
zal plaatsen. 

Hoogacbtend, 

Beleggersvereniging VEB 

Paul Koster 
Directeur 
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