
 
 

 Persbericht 

   AVA Almunda Professionals N.V. keurt 

    alle agendapunten goed 

 

Amsterdam, donderdag, 16 juni 2022 

 

Op woensdag 15 juni 2022 heeft in Amsterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van Almunda Professionals N.V. plaatsgevonden. Almunda is verheugd dat de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders met overgrote meerderheid (99,98 procent, afgerond 100 

procent) heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen.  

In de vergadering waren 8.773.572 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt 

met 49,57 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.  

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde in met het voorgestelde dividend van 0,05 

euro per aandeel. Dit dividend kan – naar keuze – in contanten of in aandelen worden ontvangen 

(stockdividend). Voor aandeelhouders die kiezen voor het stockdividend geldt dat de verhouding 

is vastgesteld op 1 nieuw aandeel op 23 bestaande aandelen. Op de betaling van het contante 

dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.  

De stemresultaten* zijn als volgt: 

4a  Dividendbeleid   100% voor 

4b  Voorstel tot uitkering dividend 100% voor 

5  Décharge Raad van Bestuur  100% voor 

6 Décharge Raad van Commissarissen 100% voor 

8 Machtiging uitgifte aandelen  100% voor 

9 Uitsluiting voorkeursrecht  100% voor 

10  Machtiging inkoop aandelen   100% voor 

Ten aanzien van de gang van zaken meldt Almunda het volgende. Zoals aangegeven bij de 

publicatie van de jaarcijfers 2021 op 29 april 2022 voelt Novisource de effecten van krapte op de 

arbeidsmarkt. Dat heeft tot gevolg dat het aantal professionals in het eerste kwartaal per saldo niet 

is gegroeid. De inspanningen zijn erop gericht om in de tweede jaarhelft wel te groeien in aantal 

professionals. In het eerste kwartaal werd door Novisource een tevredenstellend resultaat 

gerealiseerd.  



 
Sinds begin 2022 maakt ook PIDZ (platform voor zorgprofessionals) deel uit van Almunda. 

Almunda houdt 80 procent van de aandelen. PIDZ heeft zich in de eerste drie maanden van 2022 

goed ontwikkeld en het groeipad voortgezet.  

Bij de publicatie van de jaarcijfers 2021 sprak Almunda de verwachting uit dat de omzet en 

EBITDA in 2022 zeer sterk zouden toenemen. Die verwachting wordt onverminderd 

gehandhaafd. 
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Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 

 

 

 


