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Notulen 
 
BAVA Almunda Professionals N.V. 17 november 2021   
aanvang 9.00 uur plaats: Amsterdam/digitaal 
 

Vanwege de Covid-19 maatregelen vindt de vergadering digitaal plaats.  

 

In de vergadering zijn aanwezig:  

 

Peter Paul de Vries(voorzitter)   voorzitter Raad van Commissarissen 

Maria van Bladel (notuliste)   secretaris, notuliste     

Roy Vissers     algemeen directeur Novisource 

Christian Plaizier    directeur finance Novisource 

Frank Lagerveld    CEO Almunda Professionals NV 

Gerben Hettinga    vertegenwoordiger aandeelhouder Value8 NV 

Suzanne Reijtenbagh    kandidaat lid RvC 

 

Agendapunt 1. Opening  

De heer Lagerveld opent de vergadering. Aangezien de heer De Vries problemen heeft met 

inloggen, heet de heer Lagerveld de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat  mevrouw Maria van 

Bladel als secretaris en notuliste van deze vergadering zal fungeren. De heer Lagerveld bevestigt 

dat de oproeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- 

en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen 

onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ING 

Bank en via www.almundaprofessionals.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van 

rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van 

aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in de statuten. Op de registratiedatum bestaat het 

geplaatste kapitaal uit: 11.750.940 aandelen B. Er staan geen aandelen A uit. Het aantal 

stemrechten bedraagt tevens 11.750.940.  

 

De heer De Vries heeft inmiddels verbinding en neemt het voorzitterschap van de vergadering 

op zich. Hij dankt de heer Lagerveld voor de inleiding en stelt voor om door te gaan naar de 

agendapunten in deze vergadering.  

 

Agendapunt 2:  Mededelingen 

 

De voorzitter geeft aan dat het reglement van de Raad van Commissarissen is gewijzigd. Dat is 

besproken en vastgesteld in de RvC meeting van 9 november jl. Het nieuwe reglement zal op de 

website van Almunda Professionals worden geplaatst. De wijzigingen hebben betrekking op het 

stroomlijnen van het reglement. Het oude reglement, dat nog op Novisource NV betrekking had, 

kende sommige dubbele artikelen en enkele zaken die strijdig waren met de statuten zijn 

verwijderd. 

 

http://www.almundaprofessionals.nl/
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Agendapunt 3:  Voorstel tot goedkeuring van de transactie * 

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.  

De heer Visser heeft een volmacht afgegeven aan de heer Lagerveld. Hij heeft tevens een 

stemverklaring afgelegd. De voorzitter leest deze verklaring integraal voor. De heer Visser stelt 

dat hij niet de mogelijkheid heeft gekregen de aandelen Almunda te kopen tegen dezelfde prijs als 

waartegen Value8 dat heeft kunnen doen. Dat vindt hij niet acceptabel. Voorts betreurt hij de 

omstandigheid dat, bij het doorgaan van de transactie, zijn belang van 17,5 procent verwatert tot 

11 procent. Hij zou graag 1 miljoen aandelen kopen tegen 1 euro om zijn belang op peil te 

houden. Ten aanzien van de gehanteerde prijs van 1 euro per aandeel stelt hij dat dit de 

gemiddelde koers is inclusief een grote onderhandse transactie in juni. Zonder die onderhandse 

transactie was het gemiddelde hoger uitgekomen. De heer Visser is niet in de vergadering 

aanwezig en er kan dus hier niet met hem van gedachten worden gewisseld of worden ingegaan 

op zijn argumenten. 

 

De heer Lagerveld geeft aan diverse contacten te hebben gehad met de heer Visser. De heer 

Lagerveld geeft aan dat de transactie naar zijn oordeel in het belang is van Almunda en van alle 

Almunda aandeelhouders. Hij constateert dat het niet gelukt is de heer Visser te overtuigen. De 

voorzitter geeft aan dat de heer Visser zich ook tot de RvC heeft gewend. Hij heeft vragen 

gesteld die uitgebreid schriftelijk zijn beantwoord. Ook heeft hij nog telefonisch contact gehad. 

De voorzitter geeft aan dat de heer Visser een zeer ervaren belegger is in smallcaps. Hij heeft zijn 

eigen beoordeling van transacties en ontwikkelingen en bepaalt zijn eigen stemgedrag. Het is 

jammer dat bestuur en Raad van Commissarissen van oordeel zijn dat de transactie positief is, en 

dat de heer Visser daar – nu – niet van overtuigd is. We hopen dat dat in de loop van de tijd 

bijtrekt. Stemmen is een fundamenteel recht van de aandeelhouder en tegenstemmen mag.  

 

Ten aanzien van de stemming geldt dat er via de banken bevestiging is ontvangen van 6,59 

miljoen aandelen. Er zijn evenwel problemen geweest bij Binck en Saxobank (de partij die Binck 

heeft overgenomen) waardoor aanmeldingen niet zijn doorgekomen. De aandeelhouders Visser, 

Value8, Morefield en MKB Nedsense hebben hun aandelenbelang en deponering ook schriftelijk 

aan de vennootschap doorgegeven. Het besluit is genomen om die aandelen (van belangen die 

ook in de AFM registers zijn opgenomen) ook te accepteren. Daarbij geldt overigens dat de 

besluitvorming niet anders zou zijn indien de Binck/Saxo belangen niet zouden zijn 

meegenomen. 
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Voor deze vergadering zijn aangemeld 9.770.105 aandelen, ofwel 83,14 procent van het kapitaal.  

 

De voorzitter constateert dat er geen onthoudingen zijn, 2.017.397 stemmen tegen en 7.752.708 

stemmen voor. Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 79,35 procent.  

 

Agendapunt 4. Voorstel tot goedkeuring van de uitgifte van aandelen A en B in verband 

net de transactie * 

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.  

De voorzitter constateert dat er geen onthoudingen zijn, 2.017.397 stemmen tegen en 7.752.708 

stemmen voor. Het voorstel is, net als agendapunt 3, aangenomen met een meerderheid van 

79,35 procent.  

 

Agendapunt 5. Voorstel benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen *  

De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Suzanne Reijtenbagh 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. 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.  

De voorzitter constateert dat er geen tegenstemmen zijn en geen onthoudingen. Alle 9.770.105 

stemmen zijn voor. Derhalve is het agendapunt met algemene stemmen aangenomen. De 

voorzitter feliciteert Suzanne Reijtenbagh met haar benoeming en heet haar van harte welkom als 

lid van de Raad van Commissarissen.  

Agendapunt 6. Sluiting  
 

De voorzitter en de heer Lagerveld spreken nog kort over de contacten met de heer Visser en 

constateren dat een in een fysieke vergadering een betere dialoog en uitwisseling van standpunten 

zou hebben kunnen plaatsvinden.  

 

Het gegeven dat dit voorstel zes weken voorafgaand aan de vergadering moest worden 

geagendeerd, beperkt daarbij de flexibiliteit. Het verzoek van de heer Visser om zijn belang in 

aantal te verhogen en zijn belang procentueel op peil te houden is duidelijk doorgekomen. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 9h31.  
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