Persbericht
Verenigde Nederlandse Compagnie koopt drie bedrijven
Assen, 5 july 2017
De Raad van Bestuur van de Verenigde Nederlandse Compagnie NV (VNC) maakt bekend dat
overeenstemming is bereikt over de overname van DegroSolutions, Corilus Veterinary
Nederland en CV België. De overnameprijs wordt betaald door de uitgifte van twee miljoen
nieuwe aandelen tegen een prijs van 2,50. Verwacht wordt dat de transactie in het 3e kwartaal
van dit jaar zal worden afgerond.
De nieuwe aandelen worden geplaatst bij Mark Logtenberg, de huidige eigenaar van de betrokken
bedrijven. Eerder dit jaar verkocht hij al DGB BV, DGB energie BV en Renewables BV aan VNC.
Door deze nieuwe transactie zal zijn aandelenbelang stijgen tot 60%. Het belang van de huidige
grootaandeelhouder, Geert Schaaij, neemt door verwatering af tot 30,1%
De transactie zal ook tot enkele verschuivingen in de persoonlijke sfeer leiden. Omdat VNC NV nu
uitsluitend zich zal gaan toeleggen op de sector waar ze reeds actief in is zal De heer Logtenberg
plaatsnemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen, terwijl de heer Schaaij zal terugtreden
uit de Raad van bestuur. De Raad van Commissarissen zal een tijdelijke bestuurder aanstellen als
voorzitter Raad van Bestuur. Op korte termijn zal een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders bijeen worden geroepen om de transactie en de voorgestelde benoemingen goed te
keuren. Verder zal Ron van Veldhoven terugtreden uit de Raad van Commissarissen.
De over te nemen bedrijven zullen in 2017 naar verwachting een positieve bijdrage aan het
brutobedrijfsresultaten (EBITDA) van VNC leveren. Als gevolg hiervan zal het verwachte EBITDA
voor 2018 €2,1 miljoen zijn. De overname leidt ertoe dat de voormalige en huidige bedrijven van de
heer Logtenberg beter geïntegreerd kunnen worden en verwevenheid eruit is gehaald..
Doelstelling DeGroSolutions Software:
Implementatie van complete software en hardware oplossingen om MKB te ontzorgen en groei te
kunnen faciliteren. DeGroSolutions is een ICT Kennisorganisatie met focus op software
ontwikkeling, systeembeheer, communicatie infrastructuren, monitoringsystemen,
informatiebeveiliging en webontwikkeling. DeGroSolutions is al jarenlang de software en hardware
partner van de DGB Groep en door de integratie van DeGroSolutions in VNC wordt de continuïteit
van VNC beter gewaarborgd. Door de jarenlang opgebouwde kennis kan de automatisering van
processen versneld worden.
Doelstelling Corilus Veterinary Nederland en België:
Het leveren van gebruiksvriendelijke software en sterke dienstverlening aan dierenartsenpraktijken
in Nederland en België. Corilus Veterinary is een software gedreven organisatie met geavanceerde
praktijkmanagement software om de dagelijkse activiteiten van dierenartsenpraktijken te
ondersteunen. De activiteiten van Corilus Veterinary versterken de bestaande vennootschappen van
VNC en creëren hierdoor synergievoordelen.

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.
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