
 
 
 
Novisource onderzoekt conversie van de aandelen A 
naar 100% beursgenoteerde aandelen 

Nieuwegein, 27-01-2017 

 
De aandeelhouders Aandelen A van Novisource hebben de Raad van Bestuur verzocht om 
hun aandelen A te converteren naar aandelen B. Deze aandeelhouders hebben hun 
belangen in aandelen A en B gemeld onder de Wet Melding Zeggenschap en staan 
opgenomen in het register van de AFM.  Met deze aandeelhouders zijn begin 2014 lock-up 
afspraken gemaakt die over een periode van twee jaar stapsgewijs zouden afnemen en zijn 
afgenomen. Begin 2016 gelden er geen  lock-up afspraken meer.  
 
Effecten van de conversie voor de aandelen B 
Door conversie van aandelen A in aandelen B zal de verhandelbaarheid van aandelen B 
naar onze verwachting significant stijgen. Er zullen immers veel meer aandelen B in de 
notering komen. Het totalen aantal aandelen A bedraagt 10.113.923 (86%). 
Van verwatering zal geen sprake zijn. Door omzetting van aandelen A in aandelen B zullen 
deze ter beurze verhandelbaar worden, maar zal het totaal aantal uitstaande aandelen niet 
wijzigen. De overige rechten die zijn verbonden aan de aandelen wijzigen niet. In de huidige 
situatie en na conversie zullen aandeelhouders A en B dezelfde rechten hebben. De RvB 
verwijst hierbij naar artikel 23 van de statuten. De stemrecht-verhouding wijzigt door de 
conversie niet.       
 
Gevolgen voor financiële situatie Novisource NV 
Op dit moment voorziet Novisource slechts beperkte kosten gemoeid met de daadwerkelijke 
conversie (met name juridische kosten) en zal de omzetting  an sich geen invloed hebben op 
de financiële situatie van Novisource. De toename van het aantal vrij handelbare aandelen 
ziet de Raad van Bestuur als een positieve ontwikkeling. 
  
De Raad van Bestuur toetst momenteel het verzoek op wet- en regelgeving en zal de markt 
blijven informeren over de verdere uitvoering. Gemeld kan worden dat de BAVA reeds op 28 
januari 2014 goedkeuring heeft verleend voor conversies. 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht:  
Eric Drossaert, CEO +31 (0)30 850 44 44  
ir@novisource.nl  
 
 
 



 
Disclaimer  
Over Novisource N.V.: Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & 
Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy. 
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op 
het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële 
sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties 
zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren 
Telecom, Technology en Utilities. B-street matcht ZZP’ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij 
aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten. Diesis 
Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral 
kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects. Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of 

haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.b-street.nl. 


