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ALMUNDA PROFESSIONALS 

Oproeping 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 

te houden op 17 november 2021 

 

Amsterdam, 6 oktober 2021 

Almunda Professionals N.V. (hierna: de Vennootschap) nodigt haar aandeelhouders uit voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") die op woensdag,  

17 november 2021,  zal plaatsvinden. De vergadering vangt aan om 9.00 uur en vindt plaats ten 

kantore van de Vennootschap: Hoogoorddreef 56-L, 1101 BE Amsterdam, alsmede digitaal.  

Agenda, toelichting en aansluitende documenten 

De agenda voor de vergadering, alsmede de toelichting en bijlagen zijn vanaf vandaag beschikbaar 

op de website: www.almundaprofessionals.nl. De vergaderstukken zijn eveneens (kosteloos) 

beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kunnen per e-mail worden opgevraagd op 

ir@almundaprofessionals.nl. 

Covid-19 

Met het oog op Covid-19 wordt aandeelhouders de mogelijkheid geboden om de BAVA digitaal 

bij te wonen. Het bestuur zal de vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze 

zij digitaal aan de vergadering kunnen deelnemen. Vergadergerechtigden die de vergadering digitaal 

wensen bij te wonen, wordt verzocht in dat kader na registratie bij hun financiële instelling ook een 

email naar ir@almundaprofessionals.nl te sturen met een verzoek tot het (digitaal) deelnemen aan 

de vergadering. Vergadergerechtigden die de vergadering digitaal bij wensen te wonen, kunnen tot 

uiterlijk 16 november 2021, 10.00 uur hun vragen sturen naar ir@almundaprofessionals.nl.  

Aanmelding 

Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd door een 

schriftelijke gevolmachtigde de BAVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 10  november 

2021, 17:30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 

BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres Iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient 

een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke 

administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam 

staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 20 oktober 2021. Via hun bank krijgen deze 

houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de BAVA. 
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Volmachten en steminstructies 

Houders van aandelen die niet in persoon de BAVA wensen bij te wonen, kunnen aan een derde 

schriftelijk een volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen 

op de BAVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor 

beschreven wijze en uiterlijk tot 10 november 2021, 17:30 uur, onder overlegging van de verstrekte 

volmacht. Een volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap 

via ir@almundaprofessionals.nl.  De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht 

voor de BAVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst). 

Aanwezigheidsregistratie 

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de BAVA alleen hun stem- en 

vergaderrechten uitoefenen indien zij voorafgaand aan de BAVA zijn geregistreerd. Deze 

aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de 

vergaderzaal plaats vanaf 8:30 uur tot aanvang van de BAVA. Voorafgaand aan de vergadering 

dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. 

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap 

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 1.175.094,00 

bestaande uit 11.750.940 gewone aandelen B van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per 

die dag bedraagt 11.750.940. 
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ALMUNDA PROFESSIONALS 

Agenda 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Datum : 17 november 2021 

Aanvang:  9.00 uur 

Locatie :  Amsterdam, Hoogoorddreef 56-L, alsmede digitaal. 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Voorstel tot goedkeuring van de transactie (stempunt) 

4. Voorstel tot goedkeuring van de uitgifte van aandelen A en B (stempunt) in verband met de 

transactie 

5. Voorstel benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) 

6. Sluiting 
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ALMUNDA PROFESSIONALS 

Toelichting op agendapunten 

 

3. Voorstel tot goedkeuring van de transactie (stempunt) 

Almunda Professionals is voornemens om een belang van 60 procent te nemen in PIDZ Holding 

B.V. De overnameprijs bedraagt 10,65 miljoen euro. PIDZ is een bemiddelingsbureau voor het 

verbinden van zorgvraag en- aanbod. Het belang wordt overgenomen van 

investeringsmaatschappij Value8 dat het 60 procent belang in PIDZ in juni 2021 heeft verkregen. 

De overname zal plaatsvinden tegen gelijkwaardige condities. De financiering zal plaatsvinden door 

middel van uitgifte van circa 5,95 miljoen nieuwe aandelen Almunda Professionals en verrekening 

van 4,7 miljoen euro met een aan Value8 verstrekte lening.  

De transactie zal naar verwachting positief bijdragen aan de groei van Almunda Professionals, 

alsmede aan de ontwikkeling van de winst en het eigen vermogen per aandeel.  

Voor meer informatie wordt verwezen naar de circulaire die onderdeel uitmaakt van de 

vergaderstukken. 

Vanwege de relatieve omvang van de transactie wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

4. Voorstel tot goedkeuring van de uitgifte van aandelen A en B (stempunt) in verband 

met de Transactie (stempunt) 

De voorgenomen transactie voorziet in de uitgifte van 5.949.060 aandelen Almunda Professionals 

N.V. opgebouwd uit 2.249.060 aandelen B en 3.700.000 aandelen A.  

Bestuur en Raad van Commissarissen verzoeken de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

in te stemmen met deze uitgiften alsmede de uitsluiting van het voorkeursrecht hiervan.  

Deze goedkeuring laat de op 14 juli jl. gegeven reguliere machtiging tot uitgifte van aandelen A en 

B ter grootte van 20% van het geplaatste kapitaal en de beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht onverlet. 

Voor de toelichting op de financiering van de Transactie wordt verwezen naar de circulaire.  

5. Voorstel tot benoeming van mevrouw Suzanne Reijtenbagh tot lid van de Raad van 

Commissarissen (stempunt) 

De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Suzanne Reijtenbagh (Nederlandse nationaliteit) 

voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap voor een 

periode van vier jaar. Mevrouw Reijtenbagh heeft veel kennis van humanresourcemanagement, 

consultancy en detachering. Verwezen wordt naar haar curriculum vitae (bijlage bij de agenda). 

Mede op grond van haar kennis en ervaring verwacht de Raad van Commissarissen dat zij een 

positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van Almunda Professionals. 

Mevrouw Reijtenbagh houdt geen aandelen Almunda Professionals. 


