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Notulen 

 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource 

 

Datum : 14 juli 2021 

Aanvang : 09:00 

Plaats : Amsterdam, ten kantore van de vennootschap 

 

Agendapunt 1. Opening  

De voorzitter, de heer Peter Paul de Vries (Raad van Commissarissen),  opent de vergadering om 10.00 

uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

De vorige vergadering was uit voorzorg vanwege Covid-19 en om praktische redenen nog volledig 

digitaal, maar thans in klein gezelschap vanwege diverse volmachten, kan dat weer een keer in een 

gewone bijeenkomst met fysieke aanwezigheid.  

 

Aanwezig in de vergadering zijn verder : 

Roy Vissers  algemeen directeur Novisource 

Christian Plaizier directeur finance Novisource 

Frank Lagerveld   CEO Novisource NV 

Dhr. Hettinga  namens aandeelhouder Value8 NV 

 

De voorzitter wijst mevrouw Maria van Bladel aan als secretaris / notulist van deze vergadering. 

 

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 

geschied conform de wet- en regelgeving en dat de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen van 

de op de agenda te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de 

vennootschap, bij ING Bank en via https://novisource.nl/investor-relations.  

Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders ingekomen.  

 

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. In deze vergadering zijn 

vertegenwoordigt 3.879.288 aandelen B. Er is daarmee 33 procent van het uitstaande kapitaal 

aanwezig. 

 

Zoals te doen gebruikelijk bepaalt de voorzitter hoe de orde van de vergadering zal lopen Bij ieder 

agendapunt zal de voorzitter de gelegenheid bieden opmerkingen te maken of vragen te stellen. Dat 

betekent dus één mogelijkheid tot het stellen van vragen per agendapunt. 

 

Agendapunt 2:  Mededelingen 

De voorzitter deelt de vergadering mee dat er volmachten en steminstructie zijn ontvangen van 

Morefield Group en de heer Koos Visser (aandeelhouders).  

Er zijn verder geen mededelingen. 

 

https://novisource.nl/investor-relations
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Agendapunt 3:  Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen  

De vergadering wordt om instemming verzocht met de verkrijging van overwegende zeggenschap in 

de Vennootschap door Value8 NV en iedere volgende verkrijging van aandelen in de Vennootschap 

door Value8 N.V. ingevolge artikel 2 lid 1 sub a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen 

Wft. De vrijstelling geldt tevens dochtermaatschappijen van Value8 N.V. Zie tevens het persbericht van 

Value8 van 2 juni 2021.  

 

De vergadering gaat over tot stemming. 

 

Stemming:  

Value8 N.V. onthoudt zich van stemming. 

 

De voorzitter concludeert dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 

algemene stemmen instemt de verkrijging van overwegende zeggenschap in de Vennootschap door 

Value8 NV en iedere volgende verkrijging van aandelen in de Vennootschap door Value8 N.V. ingevolge 

artikel 2 lid 1 sub a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft. 

 

Agendapunt 4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap  

Het voorstel tot statutenwijziging houdt een aanpassing van de statutaire naam en de vestigingsplaats 

van de vennootschap in. Het voorstel is de naam van de vennootschap te wijzigen in Almunda 

Professionals NV, statutair gevestigd te Amsterdam. In verband met de voorgestelde statutenwijziging 

wordt de BAVA een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe 

(de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap 

(www.novisource.nl) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap. 

 

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld een machtiging te verlenen aan de 

bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker of (kandidaat-)notaris om de Akte van 

Statutenwijziging te tekenen. Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging 

ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging.  

 

Vervolgens zal een eigen website onder de naam Almunda Professionals NV worden gepubliceerd en 

zal ook de “ticker name” voor de beursnotering worden aangepast. 

 

Huidige statuten Voorstel 

 

Artikel 2 

De vennootschap draagt de naam: Novisource 

N.V. en is gevestigd te Nieuwegein.  

 

 

Artikel 2 

De vennootschap draagt de naam: Almunda 

Professionals N.V. en is gevestigd te 

Amsterdam.  

 

 

De vergadering gaat over tot stemming. 
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De voorzitter concludeert dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 

algemene stemmen instemt met de statutenwijziging houdende een aanpassing van de statutaire 

naam en de vestigingsplaats van de vennootschap. De Buitengewone Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders stemt tevens in met een machtiging te verlenen aan de bestuurder van de 

Vennootschap en aan iedere medewerker of (kandidaat-)notaris om de Akte van Statutenwijziging te 

tekenen. 

 

Agendapunt 5. Machtiging tot uitgifte van aandelen  

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen B en het verlenen 

van rechten tot uitgifte van aandelen B en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen B. 

 

Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd om de Raad van 

Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

Te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen B of het verlenen van rechten tot het nemen van 

aandelen B, voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt 

zijn tot een uitgifte van ten hoogste 20% van het totaal geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op 

de dag van uitgifte. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden. Dus tot 13 januari 2023. 

Uitgifte van nieuwe aandelen B of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen B kan 

onder meer dienen voor een (aandelen)optieplan, fusies en/of overnames. 

 

Indien deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die op 26 juni 2020 werd verleend 

door de Algemene Vergadering. 

 

Bij agendapunt 6 kan gestemd over de gekoppelde beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.  

 

De vergadering gaat over tot stemming. 

 

De voorzitter concludeert dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 

algemene stemmen instemt met de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte 

van aandelen B en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen. 

 

Agendapunt 6. Uitsluiting voorkeursrecht  

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het 

voorkeursrecht op aandelen B.  

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd 

orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het 

voorkeursrecht op aandelen B. Deze aanwijzing wordt gevraagd voor het aantal aandelen B waarvoor 

onder punt 8 de aanwijzing wordt gevraagd. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde 

dat het onder punt 8 genoemde voorstel is aangenomen.  

 

De vergadering gaat over tot stemming. 

 

De voorzitter concludeert dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 

algemene stemmen instemt met de Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het 

beperken of uitsluiten van  het voorkeursrecht op aandelen B. 
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Agendapunt 7. Machtiging tot inkoop van aandelen  

Aan de vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen 

om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen in te kopen.  

 

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur 

te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot inkoop van 

aandelen voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn 

tot een inkoop van ten hoogste 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van 

de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging vangt aan na goedkeuring van het voorgestelde 

besluit. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurze of onderhands tegen een prijs die moet 

liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110% van de gemiddelde 

slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de 

verkrijging van de aandelen. Door het verlenen van deze machtiging is de Raad van Bestuur hiertoe tot 

13 januari 2023 bevoegd. 

 

Indien deze machtiging wordt verleend, vervangt hij de machtiging die op 26 juni 2020 werd verleend 

door de Algemene Vergadering. 

 

De vergadering gaat over tot stemming. 

 

De voorzitter concludeert dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 

algemene stemmen instemt met de aanwijzing van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen. 

 

Agendapunt 8: Rondvraag 

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.  
 

Agendapunt 9: Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en het participeren aan vergadering en 

sluit de vergadering.  

 

***** 

 

 


