Persbericht
Amsterdam, 8 juli 2011

Vivenda Media Groep gedeeltelijke conversie obligatielening
Het bestuur van Vivenda Media Groep NV (“VMG”) maakt bekend dat op 6 juli 2011 op verzoek
van obligatiehouder Sidharta B.V. de conversie van 2 obligaties in gang is gezet hetgeen zal
resulteren in totaal 406.669 nieuwe aandelen VMG met een nominale waarde van € 0,20 per
aandeel. Normaal gesproken zal deze procedure enkele dagen in beslag nemen.
Het betreft 2 obligaties van € 50.000 nominaal van de op 13 september 2010 gewijzigde
converteerbare obligatielening van nominaal € 3,5 miljoen en op 12 november 2010 wederom
aangepast in nominaal € 3 miljoen met een uitgifteprijs van € 0,2459 per aandeel.
Na deze conversie zal het uitstaande nominale bedrag € 1.950.000 bedragen (inclusief de ultimo
2010 gerealiseerde conversie van € 750.000 lening in onderhavige converteerbare obligatie).
De nieuw uitgegeven gewone aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het
boekjaar 2011 en de daarop volgende boekjaren. Op deze aandelen rust geen lock-up.
Voor deze aandelen met ISIN code: NL0009312362 zal toelating tot de notering op Euronext
Amsterdam van NYSE Euronext worden aangevraagd. Het totaal aantal geplaatste gewone
aandelen VMG bedraagt na de uitgifte 12.797.877.
Over Vivenda Media Groep NV
Vivenda Media Groep is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam en heeft als kernactiviteit
het aanbieden van online marketing- en mediadiensten. Het internetbedrijf bestaat uit twee
dochterondernemingen, te weten Zuka.nl en Factotum. Zuka.nl richt zich op particuliere
aanbieders van woningen. Factotum levert software en multimediatoepassingen aan
intermediairs in de huizenmarkt, zoals makelaars. Vivenda heeft de ambitie haar
internetplatform verder te ontwikkelen in nieuwe afzetsectoren, zowel binnen Nederland als
daarbuiten. Een eerste stap in de internationale ambitie krijgt vorm via Vivenda’s 50%deelneming in Vivenda Deutschland, waarmee de markten in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland in navolging van Nederland worden ontwikkeld.
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