Persbericht
Vivenda Media Groep doet bod op aandelen PCextreme BV
Schiphol, 2 november 2011
In navolging op de berichtgeving van 12 september en 12 oktober jl. waarin de Raad van Bestuur van
Vivenda Media Groep (“VMG”) bekendmaakte met diverse partijen gesprekken te voeren teneinde
de beoogde strategie van de onderneming verder uit te kunnen rollen, deelt VMG vandaag mede een
voorwaardelijk bod te hebben uitgebracht op 100% van de aandelen PCextreme BV. Potentiële
synergievoordelen en een verwachte positieve ontwikkeling van de omzet vormden aanleiding voor
VMG om een voorwaardelijk bod uit te brengen. PCextreme heeft een verwachte omzet in 2011 van
minimaal €2,5 miljoen met een positieve EBITDA.
De overname zal worden gefinancierd door middel van uitgifte van nieuwe aandelen VMG. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen omzet en resultaten met ingang van 2012 worden meegeconsolideerd in de
cijfers van VMG, hetgeen een positief effect zal hebben op de verwachte omzet en resultaten van
2012. Gedurende de komende tien dagen vinden de due diligence en contractbesprekingen plaats
om tot definitieve overeenstemming te komen.
PCextreme is opgericht in 2004 en is inmiddels een van de scherpst geprijsde Internet Service
Providers van Nederland. Anno 2011 is PCextreme een van de grootste hosting partijen van
Nederland en bedienen zij meer dan 35.000 klanten.

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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