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Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger 

het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Gewone Aandelen is 
afhankelijk van de winst die N.V. Koninklijke Porceleyne Fles maakt. De kans bestaat dat 
de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk 
minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De 
belangrijkste redenen waardoor N.V. Koninklijke Porceleyne Fles mogelijk niet in staat is 
het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: 

 
-  Concurrentie: Concurrentie op de toeristische markt kan ervoor zorgen dat 
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles er niet in slaagt zich voldoende te onderscheiden en 
als gevolg daarvan onvoldoende toeristische activiteit weet te genereren en behouden. 
De concurrentie op de toeristische markt wordt niet alleen bepaald door de prijs, maar 

meer nog door het onderscheidend aanbod. Terugloop van toeristenstromen kan een 
negatieve invloed hebben op de (financiële) prestaties van Royal Delft Group. 

 
- Waardeverlies: Waardeverlies van het vastgoed kan optreden als gevolg van 
slechte marktomstandigheden, leegstand of onrealistische waarderingsmethodieken, 
resulterend in negatieve financiële consequenties. 

 

 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te 

begrijpen. 

Belangrijkste informatie over de belegging 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. 

Gewone Aandelen 
van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles 

Dit document is opgesteld op 14 juni 2019 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

De Gewone Aandelen in het aandelenkapitaal van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles 

worden aangeboden door N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. De aanbieder is tevens de 

uitgevende instelling van de aandelen. 

De uitgevende instelling is actief in de productie van onder meer Delfts Blauw 

Aardewerk, met de mond geblazen kunst- en sierobjecten van Cristal Supérieur 

alsmede het beheer van vastgoed ter ondersteuning van voornoemde activiteiten. Op 

de locatie in Delft en Leerdam is een experience waar men de ambachtslieden aan het 

werk kan zien. Meer informatie over de activiteiten van de Royal Delft Group is te 

vinden op de website van de aanbieder. 

De websites van de aanbieder zijn www.royaldelftgroup.com, www.royaldelft.com en 
www.royalleerdamcrystal.nl 

http://www.royaldelftgroup.com/
http://www.royaldelft.com/
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-  Rangorde uitbetaling bij faillissement: uitkering van het rendement gebeurt 

nadat alle kosten, aflossingen en andere uitgaven zijn voldaan. Het risico bestaat dat 
de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit 
te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u in het geval van een faillissement 
alleen gerechtigd zult zijn tot enige uitkering indien de totale opbrengsten voor de 
boedel meer bedragen dan de schulden van de vennootschap ten tijde van het 
faillissement en alle kosten van dat faillissement.  

 
In geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling 
van het rendement op de aandelen: alle schulden van de vennootschap en alle kosten 
van het faillissement. Dit betekent voor u dat u in het geval van een faillissement alleen 
gerechtigd zult zijn tot enige uitkering indien de totale opbrengsten meer bedragen dan 
de schulden van de vennootschap ten tijde van het faillissement en alle kosten van dat 
faillissement. 

 

De aandelen zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Desondanks kan het zijn dat er 
op een bepaald moment geen koper is voor uw aandeel als u tussentijds van uw belegging 
af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld 
terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw aandeel voor een lagere 
prijs moet verkopen. 
 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in 
dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 3 en verder.  
 
Wat is de doelgroep van deze belegging? 
De Gewone Aandelen worden aangeboden aan de huidige aandeelhouders van N.V. 
Koninklijke Porceleyne Fles. In dat kader zullen er inschrijfrechten worden gecreëerd, die 

vervolgens door de bank of intermediair van de desbetreffende aandeelhouder van N.V. 
Koninklijke Porceleyne Fles zal worden opgeboekt in zijn of haar effectendepot. 

Vervolgens kan deze aandeelhouder met behulp van deze inschrijfrechten inschrijven op 
de emissie van nieuwe Gewone Aandelen. 
 
De nieuwe Gewone Aandelen zijn geschikt voor beleggers die bekend zijn met de markt 
waarop N.V. Koninklijke Porceleyne Fles zich beweegt en de daarmee samenhangende 

risico's kunnen inschatten.  
 
De nieuwe Gewone Aandelen zijn niet geschikt voor beleggers die geen of weinig 
ervaring hebben met en kennis hebben van het investeren in ondernemingen zoals N.V. 
Koninklijke Porceleyne Fles en de daarmee verband houdende risico's niet (goed) kunnen 
inschatten. 
 

Wat voor belegging is dit?  
U belegt in een aandeel. 
 

De nominale waarde van de aandelen is EUR 1. 
 
De intrinsieke waarde van de aandelen is EUR 18,80, berekend aan de hand van de 

boekwaarde van de activa van de vennootschap zoals verwerkt in de jaarrekening over 
het boekjaar 2018. 
 
De prijs van de aandelen wordt vastgesteld aan de hand van de gewogen gemiddelde 
beurskoers van de aandelen over de periode 27 mei 2019 tot en met 10 juni 2019. 
 
Deelname is mogelijk vanaf 1 aandeel. 

 
De datum van uitgifte van de aandelen is 8 juli 2019. 
 
De looptijd van de aandelen is niet beperkt. 
 

Het verwachte rendement per jaar is niet bekend omdat daarvoor geen prognose is 
gemaakt. Al dan niet uit te keren winsten hangen af van de toekomstige financiële 

prestaties van de vennootschap en staan ter beschikking van de aandeelhouders. 
Ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen valt buiten de macht van de 
vennootschap. 
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Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere 

informatie over het rendement” op pagina 5 en verder. 

 
Wat zijn de kosten voor u als belegger? 
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten. De aandeelhouder dient wel 
navraag te doen bij zijn bank of intermediair. Het kan zo zijn dat de bank of 
intermediair bij een verkoop van aandelen in N.V. Koninklijke Porceleyne Fles 
wel kosten rekent. 

 
Bij verkoop van uw aandeel betaalt u alleen kosten voor zover deze bijvoorbeeld door uw 
bank of intermediair in rekening worden gebracht. U betaalt geen kosten aan de 
aanbieder. 
 
Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
Van elke euro van uw inleg wordt circa EUR 0,04 (4%) gebruikt om kosten af te 

dekken. Het gehele bedrag dat met de emissie wordt opgehaald minus de kosten van 

de emissie wordt geïnvesteerd in de nieuwe bedrijfslocatie van Royal Leerdam 
Crystal. De exacte kosten van de emissie staan nog niet vast, maar zijn begroot op 
EUR 70.000 bestaande uit transactiekosten te betalen aan de betrokken bank en 
kosten voor betrokken financiële en juridische adviseurs. 
 
Uw inleg behoort tot het vermogen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. 

 
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere 
informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 5. 
 
Nadere informatie over de belegging  
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en 

de uitgevende instelling. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de 
kosten, en het rendement van de aanbieding. 

 
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.  
 
Nadere informatie over de aanbieder 
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de aandelen. 

 
De uitgevende instelling is een Naamloze Vennootschap, opgericht op 01 februari 1904 
en gevestigd in Delft onder het KvK-nummer 27200368. Het adres van de uitgevende 
instelling is Rotterdamseweg 196, 2628 AR in Delft. De websites van de uitgevende 
instelling zijn www.royaldelft.com en www.royaldelftgroup.com en 
www.royalleerdamcrystal.nl. 
 

Contactpersoon: Henk Schouten, h.schouten@royaldelft.com, +31 (0)15-7600940. 
 
De uitgevende instelling wordt bestuurd door haar CEO, Henk Schouten. 

 
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: de productie van 
onder meer Delfts Blauw Aardewerk, met de mond geblazen kunst- en sierobjecten 

van Cristal Supérieur alsmede het beheer van vastgoed ter ondersteuning van 
voornoemde activiteiten. Op de locatie in Delft en Leerdam is een experience waar 
men de ambachtslieden aan het werk kan zien. 
 
Nadere informatie over de risico’s 
 
Personeel: het risico bestaat dat functievermenging plaatsvindt, omdat Royal Delft 

Group een kleinere organisatie is. Het risico bestaat dat meerdere functies in één 
persoon vertegenwoordigd zijn waardoor afhankelijkheid kan ontstaan van één of 
meer personen. Daarnaast dreigt het gevaar dat specifieke kennis slechts bij enkele 
personen aanwezig is. Vertrek van dergelijke personen kan een negatieve invloed 
hebben op de prestaties van Royal Delft Group. 

 
Minderheidsbelang: het risico bestaat dat een investering in de Aandelen beperkte 

zeggenschap in de aanbieder oplevert omdat de vennootschap een grootaandeelhouder 
kent die meer dan de helft van het uitstaande kapitaal in handen heeft en dus grote 
mate van zeggenschap in de algemene vergadering kan uitoefenen. Dit betekent dat 
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de zeggenschap van andere individuele, of groepen van, aandeelhouders in mindere 

mate invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming binnen de algemene vergadering 

van de vennootschap, dan het geval zou zijn indien geen overwegende zeggenschap 
kon worden uitgeoefend door de grootaandeelhouder. 
 
Terugval in de toeristische en/of retail sectoren: het risico bestaat dat de markt 
voor retailproducten zoals die van de vennootschap en/of de toeristische markt een 
terugval ervaren, omdat bijvoorbeeld sprake is van algemene economische terugval, 

handelsoorlogen, terroristische aanslagen, natuurrampen, gezondheidscrises, stakingen 
en/of faillissementen. Dit betekent dat de omzet van de vennootschap kan terugvallen 
waardoor minder of geen winsten meer worden gemaakt, als gevolg waarvan de 
waarde van de Gewone Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen dividenden 
kunnen worden uitgekeerd. 
 
Valutarisico's: het risico bestaat dat de vennootschap negatieve effecten ervaart van 

fluctuaties in wisselkoersen van bijvoorbeeld de euro ten opzichte van de Japanse Yen 

en/of de Amerikaanse Dollar, omdat dit de producten en diensten van de vennootschap 
minder aantrekkelijk kan maken voor toeristen uit markten die voor de vennootschap 
belangrijk zijn, zoals de Verenigde Staten en Japan. Dit betekent dat de omzet van de 
vennootschap kan terugvallen waardoor minder of geen winsten meer worden 
gemaakt, als gevolg waarvan de waarde van de Gewone Aandelen kan verminderen 
en/of er mogelijk geen dividenden kunnen worden uitgekeerd. 

 
Gasprijzen: het risico bestaat dat de vennootschap negatieve consequenties ervaart 
van een toename in de prijzen van aardgas, een van de belangrijkste grondstoffen 
voor de productieprocessen van de vennootschap, omdat bijvoorbeeld sprake is van 
handelsbarrières, terroristische aanslagen, natuurrampen, gezondheidscrises, 
stakingen en/of faillissementen of andere omstandigheden die de wereldhandel in deze 

grondstof beïnvloeden. Dit betekent dat de kosten voor de vennootschap kunnen 
stijgen waardoor minder of geen winsten meer worden gemaakt, als gevolg waarvan 

de waarde van de Gewone Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen 
dividenden kunnen worden uitgekeerd. 
 
Tegenstrijdig belang: het risico bestaat dat op enig moment een tegenstrijdig belang 
ontstaat voor de heer J.A. Fentener van Vlissingen, omdat hij de uiteindelijk 

belanghebbende van Boron Beleggingen B.V. is, die op haar beurt op de datum van dit 
informatiedocument circa 71,15% van de aandelen in de vennootschap houdt, en hij 
bovendien de positie van commissaris van de vennootschap bekleedt. Dit betekent dat 
hij in bepaalde gevallen geen deel kan nemen aan de beraadslaging en besluitvorming 
binnen de raad van commissarissen, als gevolg waarvan de andere commissarissen 
relatief meer invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen dan bij vergelijkbare 
vennootschappen het geval zou zijn. 

 
Haperingen in het productieproces: het risico bestaat dat defecten of storingen een 
hapering veroorzaken in de productieketen van de vennootschap, omdat de productie 

afhankelijk is van het functioneren van de productiemiddelen van de vennootschap. Dit 
betekent dat de productie kan terugvallen met als gevolg een terugval in verkopen. De 
omzet van de vennootschap kan daardoor terugvallen waardoor minder of geen 

winsten meer worden gemaakt, als gevolg waarvan de waarde van de Gewone 
Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen dividenden kunnen worden 
uitgekeerd. 
 
Onvoldoende winstgevendheid: het risico bestaat dat de vennootschap er niet in 
slaagt haar onderneming met succes winstgevend te maken en te houden, omdat 
bijvoorbeeld de verkopen tegenvallen of de kosten hoger uitvallen, welk risico wordt 

versterkt door het feit dat de productie van glas en keramiek een hoge vaste 
kostenbasis kent waarop beperkt kan worden bespaard. Dit betekent dat mogelijk 
weinig of geen winst kan worden gemaakt, als gevolg waarvan de waarde van de 
Gewone Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen dividenden kunnen worden 
uitgekeerd. 

 
Afhankelijkheid van management en key personeel: het risico bestaat dat de 

vennootschap genoodzaakt is om haar management en/of key personeel te vervangen 
op een moment waarop geen passende vervanging beschikbaar is, omdat slechts een 
beperkt aantal personen over de vaardigheden beschikt die noodzakelijk zijn om die 
posities te vervullen, zoals kennis van de markt waarin de onderneming opereert of 
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specifieke vaardigheden zoals glasblazen, ontwerpen of keramiek beschilderen. Dit 

betekent dat de vennootschap mogelijk niet in staat zal zijn om tijdig geschikte 

personen te vinden om vacatures te vullen, als gevolg waarvan de onderneming nadeel 
kan ondervinden. 
 
Intellectueel eigendom: het risico bestaat dat de vennootschap er niet in slaagt haar 
intellectuele eigendomsrechten succesvol te verdedigen en rechtszaken hierover 
kunnen een schadend effect hebben op de operatie van de vennootschap. Dit betekent 

dat de omzet van de vennootschap kan terugvallen of de kosten kunnen toenemen 
waardoor minder of geen winsten meer worden gemaakt, als gevolg waarvan de 
waarde van de Gewone Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen dividenden 
kunnen worden uitgekeerd. 
 
Afhankelijkheid van (milieu)wetgeving: het risico bestaat dat de vennootschap 
nadeel ondervindt als gevolg van gewijzigde milieuwetgeving omdat de wijze waarop 

haar productieprocessen zijn ingericht en verwerking van grondstoffen plaatsvinden als 

gevolg van gewijzigde regelgeving mogelijk zal moeten worden aangepast. Dit 
betekent dat de kosten van de vennootschap kunnen toenemen waardoor minder of 
geen winsten meer worden gemaakt, als gevolg waarvan de waarde van de Gewone 
Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen dividenden kunnen worden 
uitgekeerd. 
 

Afhankelijkheid van voormalige moedermaatschappij Royal Leerdam Crystal: 
het risico bestaat dat Royal Leerdam Crystal een nadelige impact ervaart omdat zij 
voor een aantal zaken nog afhankelijk is van diensten geleverd door haar voormalige 
moedermaatschappij, in het bijzonder gelinkt aan de huidige bedrijfslocatie van Royal 
Leerdam Crystal, die van die voormalige moedermaatschappij wordt gehuurd. Dit 
betekent dat de omzet van de vennootschap kan terugvallen en/of de kosten kunnen 

toenemen waardoor minder of geen winsten meer worden gemaakt, als gevolg 
waarvan de waarde van de Gewone Aandelen kan verminderen en/of er mogelijk geen 

dividenden kunnen worden uitgekeerd. 
 
Aandelenwaarde: het risico bestaat dat de waarde van de Gewone Aandelen zakt tot 
onder het niveau waartegen de aandelen nu worden aangeboden, omdat bijvoorbeeld 
sprake is van een algehele negatieve marktontwikkeling, een terugval in de vraag naar 

aandelen in de vennootschap, negatieve adviezen van analisten of toekomstige 
uitgiften van aandelen die verwatering tot gevolg hebben. Dit betekent dat de waarde 
van de Gewone Aandelen kan afnemen waardoor investeerders een verlies op hun 
investering kunnen lijden. 
 
Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 
De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt naar verwachting maximaal 

€1.733.846,00. 
 
De opbrengst wordt gebruikt voor het financieren van de nieuwe bedrijfslocatie 

van Royal Leerdam Crystal. Van de opbrengst wordt circa € 70.000 gebruikt voor 
kosten van de bank en financieel/juridisch advies inzake de transactie. 
De opbrengst is niet voldoende voor het volledig financieren van de verwachte 

investeringen ten behoeve van Royal Leerdam Crystal. 
Het nader te bepalen tekort wordt voor zover mogelijk gefinancierd met een nog 
te verkrijgen hypothecaire financiering met het nieuwe bedrijfspand als 
onderpand. Er is op dit moment geen reden voor de vennootschap om aan te 
nemen dat een dergelijke hypothecaire lening niet beschikbaar zou zijn. Het 
restant van het tekort zal worden opgevangen door een door Boron Investments 
B.V. te verstrekken aandeelhouderslening. 

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen 
andere kosten die relevant zijn in het kader van de onderhavige uitgifte van aandelen. 
 
Nadere informatie over het rendement 
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van (keuze) dividend dan wel waarde 

verandering van de aandelen. 
 

De hoogte van het dividend wordt jaarlijks vastgesteld na vaststelling van de 
jaarrekening over het voorafgaande boekjaar, mede rekening houdend met de 
liquiditeit en solvabiliteitsratio's van de vennootschap en de voor de 
daaropvolgende boekjaren te verwachten benodigde investeringen. 
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De belegger ontvangt het dividend, indien van toepassing, jaarlijks. 

 

Opmerking Vennootschap: De volgende (grijs gemarkeerde) sectie lijkt met 
name van belang voor investeerders in obligaties. De vennootschap geeft geen 
obligaties maar aandelen uit. Indien de uitgevende instelling winst maakt dan kan 
worden besloten om die of een gedeelte daarvan uit te keren in de vorm van 
dividend. Er is in die zin ook geen 'uitbetalingsdatum'.  

 

[toelichting op de aflossing/einduitkering inclusief waar de hoogte van de 

aflossing/einduitkering van afhankelijk is en wanneer deze wordt uitgekeerd] 

De investering levert Choose an item. genoeg inkomsten op vóór de eerste 

uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen 

vergoeden. 

 

Indien nee:  

Het rendement wordt [wel/niet] (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere)  

beleggers. 

  

Indien ja:  

Het rendement wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers tot 

[datum]. 

 

Er zijn naast de beleggers [wel/geen] andere personen die inkomsten (anders dan als 

bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 
 
Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 
De onderneming van de aanbieder (althans haar juridische voorgangers) is/zijn actief 

sinds 1653. De juridische entiteit van de aanbieder bestaat sinds februari 1904. De 
volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie. 
 

Balans 
 
De datum van deze informatie is 30 april 2019. 
 
Het eigen vermogen bedraagt € 14.943k en bestaat uit: 

- Aandelenkapitaal € 763k 

- Herwaarderingsreserve € 1.284k 
- Agioreserve € 6.650k 
- Wettelijke reserve actuariële resultaten op pensioenverplichtingen -€ 1.084k 
- Overige reserves € 6.741k 
- Resultaat boekjaar € 67k 
- Aandeel derden € 522k 

 
Dit bedraagt het groepsvermogen. 

 
Het vreemd vermogen bedraagt € 14.891k en bestaat uit: 

- Pensioenverplichtingen € 762k 
- Overige personeelsgerelateerde voorzieningen € 60k 
- Hypothecaire leningen € 12.277k langlopend + € 435k kortlopend 
- Financial lease € 5k langlopend + € 22k kortlopend 
- Handels- en overige schulden € 1.330k 

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is circa 50/50. Na de uitgifte van de 
aandelen voor maximaal € 1.734k is deze verhouding, na aftrek van de emissiekosten 
en gebaseerd op de cijfers van 30 april 2019, circa 53/47 en na verkrijging van de 
verwachte hypothecaire financiering en/of aandeelhouderslening van circa € 966k is 

de verhouding circa 51/49. 
 
Het werkkapitaal bedraagt € 1.726k en bestaat uit: 

- Voorraden € 2.504k 

- Handels- en overige vorderingen € 589k 
- Liquide middelen € 420k 
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- Kortlopende verplichtingen -€ 1.787k 

Het bedrag aan uitstaande langlopende en kortlopende hypothecaire leningen 
tezamen is € 12.712k. Dit zijn 4 hypothecaire leningen betreffende de volgende 

onroerende zaken die de aanbieder afgelost moet hebben op: 
- Pand Delft: 1 januari 2029 
- Pand Europalaan Utrecht: 1 februari 2023 
- Pand Maliebaan Utrecht: 1 februari 2028 
- Pand Haarlem: 1 februari 2028 

 
Zekerheden  

De uitgevende instelling heeft wel zekerheden maar geen garanties verleend aan 
ABN Amro Bank en ING Bank voor een bedrag van € 12.712k.  
De zekerheden zijn gevestigd op het door de uitgevende instelling gehouden 
vastgoed. 
 

Resultatenrekening  
De volgende informatie ziet op de periode januari tot en met april 2019 en is de 

meest recent beschikbare informatie. 
 
De omzet voor deze periode bedraagt € 2.260k 
De operationele kosten over deze periode bedragen € 2.157k 
De overige kosten over deze periode bedragen € 25k 
De netto winst over deze periode bedraagt € 67k 

 
De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de aandelen. 
 
De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting maximaal € 1.734k. 
 
Er wordt additionele financiering aangetrokken voor circa € 966k, dit is gebaseerd op 

de verwachte maximale opbrengst van € 1.734k die met de aanbieding zal worden 

gegenereerd. Deze financiering bestaat naar verwachting uit een hypothecaire lening 
van een bank en/of aandeelhouderslening, met het nieuwe bedrijfspand van Royal 
Leerdam Crystal als onderpand.  
 
Na de uitgifte van de aandelen en de verwachte hypothecaire financiering en/of 
aandeelhouderslening is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 51/49, 
een en ander gebaseerd op de cijfers van 30 april 2019. 

 
Na de uitgifte van de aandelen bedraagt het werkkapitaal, gebaseerd op de cijfers van 
30 april 2019 € 3.390k en bestaat uit: 

- Voorraden € 2.504k  
- Handels- en overige vorderingen € 589k 
- Liquide middelen € 2.154k 

- Kortlopende verplichtingen -€ 1.787k en -€ 70k in verband met de kosten van 

de uitgifte 
 
Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving 

- Aankondiging/publicatie prijs van de aandelen en aantal uit te geven 
aandelen: 14 juni 2019 

- Registratiedatum: 19 juni 2019 

- Begin inschrijfperiode: 20 juni 2019  
- Einde inschrijfperiode: 3 juli 2019 
- Uitgifte van aandelen aan aandeelhouders en notering: 8 juli 2019 

 
Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: voor zover aandeelhouders in 
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles aandeelhouder zijn op 19 juni 2019 bij het sluiten van 
de handel op Euronext Amsterdam zullen er inschrijfrechten worden opgeboekt in het 

depot van de aandeelhouder via zijn bank of intermediair. Vervolgens kan de 
aandeelhouder in N.V. Koninklijke Porceleyne Fles door tussenkomst van zijn bank of 

intermediair inschrijven op de uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen N.V. Koninklijke 
Porceleyne Fles bij ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. zal hierbij optreden als 
inschrijfkantoor. Door middel van uitoefening van 31 inschrijfrechten per 6 Gewone 
Aandelen en betaling van EUR 10,8914 per nieuw Gewoon Aandeel, ontvangt de 

aandeelhouder nieuwe Gewone Aandelen in N.V. Koninklijke Porceleyne Fles op 8 juli 
2019. 
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Op de website van de Aanbieder is behalve dit document een persbericht en een 
Procedurebeschrijving ter zake de hierin beschreven aanbieding ter beschikking gesteld, 
welke documenten in aanvulling op dit informatiedocument door investeerders die 
overwegen op de aangeboden aandelen te reflecteren, aandachtig dienen te worden 
bestudeerd. 


