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Subj: 7.15 

Date: 8/24/2001 10:08:45 PM W. Europe Daylight Time 
From: thewessem.h@diligence. net 
To: KorverGerard@aol.com 

Geachte heer Korver, 

Ik ben blij dat u zo enthousiast bent. IK wil dan ook graag op een aantal 
opmerkingen ingaan: 

Het bedrijf heeft geen "eigen producten" zoals de meubelfabriek zelf 
ontwikkelde stoelen heeft die aan de klant worden aangeboden. Men 
ontwerpt soms zelf, soms voert men ontwerpen va n architecten uit, maar 
het is altijd maatwerk. De klant bepaald hoe zijn winkel of kantoor er 
uit komt te zien. We hebben het dus veelal over comakership. 
Het internationale karakter zit 'm tot nog toe voornamelijk in het feit 
dat een aantal klanten internationaal werken. 
Ik stuur u graag z.s.m. het informatiememorandum. Ik probeer daar nog de 
halfjaarcijfers bij te krijgen, maar durf op dit moment niet te zeggen 
of ze al beschikbaar zijn. 
De participatiemaatschappij is in principe geïnteresseerd in een 
minderheidsaandeel, maar is bereid als dat financieringstechnisch zo 
uitkomt ook een achtergestelde lening te verstrekken. Wel zal men altijd 
graag op voorhand een exit regeling willen afspreken. 
Exclusiviteit is absoluut mogelijk, maar niet voordat er een gesprek 
heeft plaatsgevonden met de ondernemers en de participatiemaatschappij 
en niet voordat er een principeovereenkomst is over de hoogte van de 
goodwill of op z'n minst over de wijze waarop die bepaald moet worden. 
Nogmaals we praten over een vraagprijs van 8 mio goodwill plus eigen . 
vermogen op een winst voor belasting van ruim 2 miljoen gulden. Ik wil ^ f 
hièrwel meteen aan toevoegen dat we op dit moment met niemand, behalve ^ V 
de participatiemaatschappij serieus in gesprek zijn. In deze situatie 
zal de komende maand niets veranderen en als het wel zo is bent u de 
eerste die het van mij te horen krijgt. De participatiemaatschappij is 
voor u geen bedreiging. Integendeel, u bent voor de 
participatiemaatschappij mogelijk minstens zo'n belangrijke factor om in 
het bedrijf te stappen dan omgekeerd (op dit moment wordt gesproken over 
het laten doorgroeien van de tweede managementlaag naar een management 
buy out). 

.Gezien uw wens tot voortvarendheid wil ik overwegen om het 
informatiememorandum, zodra ik uw geheimhoudingsverklaring binnen heb, 
in een kale versie per e-mail naar u toe te sturen. Indien u na het 
lezen daarvan nog steeds enthousiast bent kunnen we snel een afspraak 
plannen in Hengelo. De nieuwbouw moet nu bijna klaar zijn, dus ik ben 
zelf ook heel benieuw? hoe het er nu uitziet. ••• : r r 
Gezien uw reactie op de andere profielen lijkt het mij duidelijk dat u 
zich even hierop kunt concentreren. Als het niets wordt kunt u 
vervolgens altijd nog de meubelfabriek onder de loep nemen (dat geeft 
mij de tijd om dat informatiememo verder op te tuigen). 

i 
Ik hoop van harte dat ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd 
heb, zo niet blijf mij dan gerust bestoken met vragen en opmerkingen. Ik 
zal uiterlijk dinsdag rapporteren over het overleg met mijn opdrachtgever 
van project 7.15. 

Met vriendelijke groet, 

Harrie Thewessem 
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