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Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt bekend dat
MountainShield Capital Fund voor een bedrag van € 1,2 miljoen aan verplicht
converteerbare obligaties VNC heeft gekocht. Het gaat om nieuw uitgegeven
obligaties met 5% rente en een verplichte conversie tegen € 3,50 per aandeel
VNC met een looptijd t/m 31 december 2021. Op basis van het huidige aantal
uitstaande aandelen verwerft MountainShield na conversie een belang van 6,1%
in het kapitaal van VNC.
Tijdens de BAVA van 19 december j.l. hebben de aandeelhouders goedkeuring
verleend om een converteerbare obligatie uit te geven met een conversiekoers van
€3,50 en een rentevergoeding van 5%. De totale obligatielening die door VNC wordt
uitgegeven, is €7,5 miljoen groot, en het vereiste prospectus wordt binnenkort ter
goedkeuring aangeboden bij de AFM; de uitgifte tot €2,5 miljoen valt onder de
vrijstelling WFT.
VNC heeft tijdens de looptijd van 5 jaar het recht om obligaties af te lossen tegen
uitgifte van aandelen VNC gedurende een periode van twee maanden nadat de
slotkoers van het aandeel VNC - zoals genoteerd aan de Euronext - gedurende 6
aaneengesloten handelsdagen hoger sluit dan €3,67. Wanneer VNC van dit recht geen
gebruik maakt, vindt conversie van de obligaties plaats op 31 december 2021 tegen
een koers van € 3,50 per aandeel. De slotkoers van VNC op 23 februari j.l. was €2,38
Over MountainShield Capital Fund :
De doelstelling van het MountainShield Capital Fund is het realiseren van een positief
rendement van 10% op jaarbasis, na aftrek van alle kosten. Het MountainShield
Capital Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven voor de middellange termijn
volgens een degelijke methode die wordt aangevuld met een dagelijkse
handelsstrategie. Het MountainShield Capital Fund maakt gebruik van de modernste
beleggingsinstrumenten en -technieken om een positief rendement te behalen, maar
vooral de risico's te beperken. Om de rendementsdoelstelling te behalen, maakt het
Fonds gebruik van fundamentele analyse, technische analyse, zelf ontwikkelde
wiskundige indicatoren en sentimentsanalyse.

Profiel VNC NV:
Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de
naam ‘VNC’ . De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en
het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere
ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en
faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de
groeiambities. Het streven van VNC is om doelgericht bedrijven te acquireren, op te
schalen en uit te bouwen. Daarbij staat de autonomie van deze deelnemingen
centraal.

