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Richard Homburg in 2006 bij de notering van Homburg Invest aan de beurs in Amsterdam

ANP

Er is een gevecht ontstaan om de obligaties van de geplaagde

vastgoedonderneming Homburg Invest. Naast het Canadese

investeringsfonds Catalyst heeft een nieuwe, nog onbekende

buitenlandse partij belangstelling getoond om de zogeheten

Homburg-bonds over te nemen. Er wordt een bod in contanten

voorbereid.

Dat is de bondholders woensdag medegedeeld tijdens een bijeenkomst in de

Amsterdamse RAI. Het nieuwe bod zou dat van Catalyst in hoogte moeten

overtreffen.

Homburg Invest - dat voor circa €1 mrd aan vastgoed bezit in Noord-Amerika,

Nederland, Duitsland en de Baltische Staten - kwam door afwaarderingen en

oplopende leegstand in de problemen. Ruim 9000 Nederlandse particulieren

kochten in voor €440 mln aan obligaties van het bedrijf. Sinds de surseance

ontvangen ze geen rente meer en enkele aflossingstermijnen zijn gemist.

Catalyst neemt alle stukken af

Catalyst biedt 25% tot 50% van de aanschafprijs van de bonds, afhankelijk van

de serie. De Canadese bieder hield aanvankelijk de optie open om slechts een
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derde van de stukken af te nemen. Daar was veel kritiek op. Zo zou Catalyst voor

weinig geld een bepalende stem kunnen verwerven en daarna de andere

beleggers haar wil kunnen opleggen.

Nu heeft Catalyst, dat woensdag zijn eigen bijeenkomst in Amsterdam

organiseerde, die gewraakte bepaling laten vallen en aangegeven alle stukken af

te zullen nemen. Catalyst claimt inmiddels een 'significant' aantal bonds binnen te

hebben. Het bod van Catalyst loopt tot en met 21 februari.

Homburg werkt ook door aan eigen plan

Maar de Canadezen lopen nu dus het gevaar overboden te worden. Daarnaast

werkt Homburg Invest zelf stug door aan haar eigen plan dat in april in

stemming moet worden gebracht. Dat plan voorziet in de doorstart met een

nieuw beursfonds met €600 mln aan vastgoed. Voornaamste bezit moet het

hoofdgebouw van Infineon in München worden.

Bondholders krijgen in dit plan een deel in contanten en een deel in aandelen

uitgekeerd.
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