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Voorstel tot overname belang van 60% 

in PIDZ Holding B.V. 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Deze aandeelhouderscirculaire is uitsluitend bedoeld om (nadere) informatie te verstrekken aan de aandeelhouders 

van Almunda Professionals N.V. (“Almunda Professionals”) ter voorbereiding op de besluitvorming over de 

voorgenomen verwerving van 60% van de aandelen van PIDZ Holding B.V. (“PIDZ Holding”) in de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 november 2021. Deze aandeelhouderscirculaire 

is gepubliceerd op de website van Almunda Professionals (www.almunda.nl). 

 

I. Almunda Professionals: historie en gang van zaken 

Almunda Professionals heette voorheen Novisource N.V. Dit bedrijf heeft in 2014 via een reverse 

listing notering verkregen aan de beurs van Euronext Amsterdam. De activiteiten betroffen destijds 

bemiddelingsactiviteiten in ICT-professionals vanuit Novisource Holding B.V. en 

contractingactiviteiten onder de naam B-Street B.V.  

In 2018 zijn de contractingactiviteiten verkocht, waarna de bedrijfsactiviteiten volledig op 

consultancy (Novisource) zijn gericht. Novisource Holding B.V. (hierna: “Novisource Holding”) 

is actief op het gebied van bemiddeling van eigen business- & IT-professionals en zelfstandige 

business- & IT-professionals. Novisource Holding heeft als business- & IT-consultancybedrijf een 

sterke focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken, verzekeraars, 

pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Novisource Holding biedt verandercapaciteit binnen 

de businessthema’s regulatory change en digital transformation, ondersteund door kennis en 

expertise op het gebied van information services en information security. Meer informatie is 

beschikbaar op de website www.almunda.nl.  

Op 14 juli 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource N.V. 

unaniem ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging die onder meer inhield het wijzigen van 

de naam van de beursgenoteerde vennootschap in Almunda Professionals. Sinds 25 augustus 2021 

wordt het aandeel verhandeld onder de naam Almunda Professionals. De handel op Euronext 

Amsterdam vindt plaats onder het symbool AMUND met de ISIN-code NL0010696704. 

Almunda Professionals heeft aangegeven in deze nieuwe structuur mogelijkheden te onderzoeken 

om haar portfolio van activiteiten uit te breiden. Daarbij wordt beoogd om – naast de activiteiten 

van Novisource Holding - nieuwe activiteiten op het gebied van interim-professionals (nieuwe 

verticals) toe te voegen. Dochtermaatschappij Novisource Holding blijft derhalve onder de eigen 

naam ‘Novisource’ in de markt opereren.  

Over 2020 bedroeg de omzet van Almunda Professionals 12,6 miljoen euro en het recurring 

bedrijfsresultaat 1,15 miljoen euro. Er staan 11.750.940 miljoen aandelen B uit. De statuten 

voorzien naast de uitgifte van aandelen B ook in de mogelijkheid van uitgifte van aandelen A (zelfde 
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als aandelen B, maar niet verhandelbaar op de beurs) en aandelen C (cumulatief preferente 

aandelen). 

Almunda Professionals stelt voor om een belang over te nemen van 60 procent in PIDZ Holding, 

een platform dat professionals in de zorg bemiddelt. 

 

II. PIDZ: Professionals in de zorg 

PIDZ is een bemiddelingsbureau voor het verbinden van zorgvraag en- aanbod. De onderneming 

verbindt zelfstandige zorgprofessionals en zorginstellingen via het online mijnPIDZ-platform en 

speelt daarmee een cruciale rol bij de invulling van de flexibele schil voor de personeelsbezetting 

in de zorg. Tevens ontzorgt PIDZ de partijen in hun administratieve handelingen. Dit doet zij 

bijvoorbeeld door het invullen van nieuwe zorgopdrachten, het screenen van zorgprofessionals en 

het faciliteren van bijscholingscursussen. 

PIDZ is binnen twaalf jaar uitgegroeid tot marktleider in bemiddeling van zzp’ers in de zorg. De 

onderneming heeft een sterke interne organisatie van circa 50 fte. PIDZ heeft een landelijke 

dekking met dertien vestigingen (deels via franchise). PIDZ is daarbij met name actief in de 

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging, thuiszorg en vooralsnog 

in mindere mate in ziekenhuizen. Bij het platform zijn ruim 6.000 zzp’ers in de zorg aangesloten. 

Elke dag werken er circa 2.300 zzp’ers via PIDZ bij diverse zorginstellingen. 

Het managementteam bestaat uit Hetty van Dommelen (algemeen directeur), Jordie van Geel 

(directeur marketing, communicatie en innovatie) en Maurice van Eijsden (directeur 

bedrijfsvoering). Het managementteam is ervaren in de zorgsector. De algemeen directeur heeft 

haar hele carrière in de zorg gewerkt waarvan de laatste dertien jaar als lid van MT’s van 

zorginstellingen. 

PIDZ is actief in een groeimarkt. De zorgsector kampt met personeelstekorten en de vraag naar 

voldoende opgeleid zorgpersoneel neemt de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. 

Door een combinatie van een hoge werkdruk, veel administratieve lasten en onvoldoende vrijheid 

is het aantal zzp’ers in de zorg sinds 2017 met 35% gestegen. Deze trend zet naar verwachting 

door. PIDZ speelt in op twee belangrijke trends: de toenemende vraag naar zorgprofessionals én 

de flexibilisering van de arbeidsmarkt.  

PIDZ is grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals van Nederland en wil 

die positie verder versterken. PIDZ verwacht de komende jaren verder te groeien door:  

- de groeiende vraag naar gekwalificeerde zelfstandige zorgprofessionals; 

- vergroten van het marktaandeel; 

- groei van het aantal vestigingen; en 

- toevoegen van nieuwe, aanpalende activiteiten.  

De resultaten van PIDZ zijn de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. De omzet steeg in vijf jaar tijd 

van 1,8 miljoen euro naar 8,9 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) 

groeide van 0,4 miljoen euro tot 3,2 miljoen euro in 2020. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei 

van PIDZ in 2020 werd gedrukt door de effecten van de COVID-19 maatregelen. Voor 2021 en 

daarna verwacht PIDZ een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren.  
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III. Structuur van de beoogde transactie 

 
- Almunda Professionals verkrijgt een 60% belang in PIDZ Holding. Dit belang wordt 

overgenomen van Value8, dat dit belang medio juni 2021 verkreeg. PIDZ Holding verwierf op 

datzelfde moment 100% van de aandelen van Simmer & Cooper B.V. de holdingvennootschap 

waaronder de businessactiviteiten van PIDZ zijn ondergebracht.  

- Het belang in Simmer & Cooper B.V. is deels verworven met bankfinanciering. Binnen PIDZ 

Holding zijn er twee andere aandeelhouders (de oprichters) met beiden 20 procent van de 

aandelen. 

- Bij de structurering van de transactie geldt dat de prijs waartegen Value8 het belang in PIDZ 

heeft verworven als uitgangspunt dient. Daarbij neemt Almunda Professionals ook de rechten 

(en verplichtingen) van Value8 uit hoofde van de verkoopovereenkomst en de 

aandeelhoudersovereenkomst, als nieuwe 60% aandeelhouder, over.  

- Bij de transactie zijn de in de markt gebruikelijke garanties afgesproken met de verkopende 

partijen. In het verwervingstraject is de koper bijgestaan door externe adviseurs voor het due 

dilligence onderzoek (o.a. financieel, ICT, tax en HR) alsmede door een juridisch adviseur ten 

aanzien van de contracten. 

- De transactiesom voor de overname door Almunda Professionals van het 60% belang in PIDZ 

Holding bedraagt 10,65 miljoen euro. Het belang is op 15 juni 2021 verkregen door Value8 

voor een bedrag van 10,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt vermeerderd met de externe 

transactiekosten van het verwervingstraject (0,2 miljoen euro) en een rentevergoeding (0,25 

miljoen euro). 

- De financiering vindt plaats via de aandelenuitgifte van 5.949.600 miljoen euro, zijnde 

5.949.600 miljoen aandelen Almunda Professionals tegen 1,00 euro. De prijs is vastgesteld op 

basis van het gewogen gemiddelde van de beurshandel in Almunda Professionals (en 

Novisource) in 2021 en de transactie van 7,4 miljoen aandelen Novisource van begin juni 2021. 

Die vond plaats tegen 1,00 euro cum dividend, ofwel 0,95 euro ex-dividend. 

- De aandelenuitgifte betreft 5.949.060 nieuwe aandelen Almunda Professionals: 

o 2.249.060 aandelen B Almunda Professionals tegen 1 euro; 

o 3.700.000 aandelen A Almunda Professionals tegen 1 euro. 

- Het totale aantal uitstaande aandelen zal dan luiden: 17.700.000: 

o 14.000.000 aandelen B; 

o 3.700.000 aandelen A. 

- Het restant (na uitgifte van aandelen) van de transactiesom 4,7 miljoen euro wordt betaald door 

verrekening van de vordering die Novisource houdt op Value8. In juni 2021 werd er aan Value8 

een rentedragende lening verstrekt ter grootte van 5,6 miljoen euro. Door aflossingen in juni 

en juli 2021 nam deze lening af tot een bedrag van 4,7 miljoen euro.  

 

Aandeelhouders wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de voorgenomen transactie een transactie betreft met 

verbonden partijen. Het belang wordt gekocht van Value8 N.V., een beursgenoteerde investeringsmaatschappij. 

Value8 is ook grootaandeelhouder van Almunda Professionals. De heer De Vries is lid van de Raad van 

Commissarissen van Almunda Professionals en tevens bestuursvoorzitter van Value8 N.V.. Hij is via zijn 

persoonlijke vennootschap 3L Capital Holding B.V. aandeelhouder van zowel Almunda Professionals als Value8.  
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IV. Rationale van de transactie 

De transactie en de belangname van 60 procent in PIDZ Holding heeft een aantal voordelen voor 

Almunda Professionals en stelt Almunda Professionals in staat om haar doelstellingen te realiseren. 

• Groeiende markt 

PIDZ is actief in de groeiende markt voor zorgpersoneel. De verwachting is dat de markt 

én PIDZ nog jaren van groei voor de boeg hebben. Toevoeging van PIDZ versterkt het 

groeipotentieel van Almunda Professionals. 

• Bijdrage aan omzet- en winstgroei 

De belangname levert een directe positieve bijdrage aan de omzetontwikkeling en de 

winstontwikkeling van Almunda Professionals. De overname van PIDZ draagt bij aan de 

mogelijkheden voor lange termijn waardecreatie voor aandeelhouders. 

• Meer substantie 

In de jaren 2017-2019 is kritisch gekeken naar de omvang van Almunda Professionals (toen 

nog Novisource N.V.) en de vraag of het bedrijf te klein is voor beursnotering. Met de 

overname van PIDZ neemt de omvang van Almunda Professionals fors toe en wordt het 

bedrijf steviger en beurswaardiger. 

• Kruisbestuiving 

De overname biedt de mogelijkheid voor de managementteams van Novisource en PIDZ 

om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar waar mogelijk elkaar te versterken of te 

ondersteunen. 

• Invulling doelstelling verticals 

Met de belangname in PIDZ wordt invulling gegeven aan de wens om in aanpalende 

sectoren en in meerdere verticals actief te zijn. 

 

V. Effecten voor aandeelhouders 

 
1) Positief effect op de winst per aandeel 

In het jaar 2020 bedroeg de winst per aandeel van Almunda Professionals 0,06 euro per aandeel. 

In de eerste helft van 2021 bedroeg de winst per aandeel 0,052 euro (tegen 0,022 euro een jaar 

eerder). Almunda Professionals verwacht dat de overname van PIDZ direct zal bijdragen aan de 

winst per aandeel vanaf het moment dat de overname geeffectueerd wordt.  

2) Positief effect op het eigen vermogen per aandeel 

De transactie leidt naar verwachting ook tot een stijging van het eigen vermogen met 5,95 miljoen 

euro. Dat betekent een ruime verdubbeling van het eigen vermogen ten opzichte van medio 2021 

(5,1 miljoen euro).  

Per aandeel heeft dat een positief effect. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg medio 2021 43 

eurocent. Als gevolg van de transactie zal het eigen vermogen naar verwachting toenemen tot ten 

minste 60 eurocent.  

3) Effect op de balansverhoudingen 
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Door de transactie neemt het eigen vermogen toe, maar wordt het balanstotaal ook groter. De 

verwachting is dat de solvabiliteit op geconsolideerd niveau zal uitkomen op tenminste 40 procent. 

Dat ligt in lijn met de solvabiliteit eind 2020, en hoger dan de solvabiliteit van Almunda 

Professionals in de jaren 2016 – 2018. De verwachting is dat de leverage (netto schuld gedeeld door 

operationeel bedrijfsresultaat) in het eerste jaar zal uitkomen op 2 tot 2,5 en in het tweede jaar 

beneden 2 zal dalen.  

VI. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

17 november 2021 

De hierboven beschreven transactie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 november 2021. Voor de volledige agenda met 

toelichting wordt verwezen naar de website www.almunda.nl 

Bestuur en Raad van Commissarissen bevelen de hierboven beschreven transactie aan. De 

aandeelhouders wordt geadviseerd zichzelf goed te informeren en – eventueel ondersteund door 

een externe adviseur – zelfstandig te besluiten over het stemgedrag in de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. 

 

 

 

 


