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Onderwerp: uw brief d.d. 9 augustus 2019 

Geachte heer Koster, 

De Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Cormnissarissen (RvC) van Timber and Building Supplies 

Holland N.V. (TABS Holland) hebben kennis genomen van uw brief d.d. 9 augustus 2019 met vragen 

naar aanleiding van het eenmalige en vrijwillige bod van HAL lnvestments B.V. (HAL) op de nog vrij 

verhandelbare aandelen in TABS Holland waarover TABS Holland bij persbericht van 8 juli 2019 be

richtte (het Bod). In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt: 

l. Vraag VEB: In het persbericht spreekt de RvC van een "marktconforme en goede prijs". Op basis

van welke financiële analyse komt de RvC tot de conclusie dat het voorgenomen bod in het belang

van de minderheidsaandeelhouders is?

Antwoord TABS Holland: De in de vraag geciteerde woorden zijn afkomstig uit de brief die HAL

op 8 juli 2019 aan de bekende minderheidsaandeelhouders van TABS Holland heeft gestuurd. Het

standpunt van de RvC zoals weergegeven in het persbericht d.d. 8 juli 2019 (het Persbericht) was

dat HAL met het Bod een fair en passend voorstel aan de resterende aandeelhouders heeft gedaan.

Op 17 mei 2019 heeft HAL het 10,5% belang van Eecen Van 1805 B.V. (Eecen) in het kapitaal van

TABS Holland verkregen voor een prijs van EUR 36,- per aandeel inclusief EUR 1,76 dividend

over boekjaar 2018, waardoor de koopprijs ex dividend EUR 34,24 bedroeg. De RvC heeft over de

achtergrond van deze transactie het volgende van HAL vernomen. De transactie met Eecen komt

voort uit het reeds in het jaar 2000 tussen HAL en Eecen overeengekomen voorkeurrecht voor HAL

om de door Eecen gehouden aandelen in TABS Holland te verkrijgen tegen dezelfde voorwaarden

als overeengekomen tussen Eecen en een derde. Voorafgaand aan de transactie van Eecen met HAL

op 17 mei 2019 had Eecen een onvoorwaardelijk bod ontvangen van een gerenommeerde Neder

landse investeringsmaatschappij (de Marktpartij) om haar belang in TABS Holland voor een

bedrag van EUR 36,- per aandeel, inclusief dividend over boekjaar 2018, aan die Marktpartij te ver

kopen. Dit onvoorwaardelijke bod van de Marktpartij was de uitkomst van onderhandelingen tussen

Eecen en de Marktpartij. Eecen had daarnaast govemance rechten, te weten het recht tot voordracht

van 2 leden van de RvC; deze rechten waren niet overdraagbaar.
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