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Voortgang overname
Op 18 april jl. heeft Vivenda Media Groep NV (“VMG”) aangekondigd een intentieverklaring te
hebben gesloten met een ICT Group. Inmiddels is het boekenonderzoek vrijwel afgerond en wordt
naar verwachting deze week de laatste hand gelegd aan de koopovereenkomst.
Het betreft hier de overname van Q4Group BV, een snel groeiende ICT onderneming die actief is in
drie marktsegmenten, het bouwen van internetapplicaties op basis van open source, software
development en hosting. Q4Group is sinds haar vorming half 2010 middels buy and build uitgegroeid
naar een serieuze speler op met name internetoplossingen en hosting. Tot de klantengroep van
Q4Group behoren naast vele klanten uit het MKB, beursgenoteerde ondernemingen zowel nationaal
als internationaal, diverse gemeentes en andere overheidsinstellingen. Met name de sector
beursgenoteerde ondernemingen maakt de laatste maanden een groeiversnelling door. Zij sluit qua
visie en strategie derhalve naadloos aan bij de visie en ambities van VMG. Voor Q4Group betekent
het aansluiten bij VMG de mogelijkheid om haar verdere groei mede te financieren met een beroep
op de kapitaalmarkt.
Door deze overname zal er een substantiële invulling kunnen worden gegeven aan de
gepresenteerde strategie op de AVA van 2 December 2011. Vivenda Media Groep zal samen met
Q4Group actief blijven zoeken naar uitbreiding van deze activiteiten.
Als basis van de koopovereenkomst is een gespreide betaling in aandelen Vivenda Media Groep
overeengekomen, welke enerzijds gekoppeld is aan de initiële waardering van Q4Group en
anderzijds aan gerealiseerde resultaten in de naaste toekomst. VMG zal door deze overname
definitief haar activiteiten verbreden vanuit uitsluitend OG markt gerelateerde ICT en Software naar
meer algemeen inzetbare ICT/Software oplossingen. Haar bestaande activiteiten van Factotum bv
sluiten naadloos aan op de softwareactiviteiten van Q4Group.

Over Q4Group BV
Q4Group BV wil een vooraanstaande rol spelen in de integratie van Cloud Computing in het
Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Dit doet zij ondermeer door kwaliteitssoftware aan te
passen aan gebruik via internet (SaaS), het ontwerpen en ontwikkelen van internetapplicaties
gebaseerd op open source technologieën en hostingfaciliteiten. Q4Group wil in de komende jaren
sterk doorgroeien om een krachtige positie in Nederland in te nemen dmv buy and build strategie
Over Vivenda Media Groep NV
Vivenda Media Groep is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimediabedrijf. De
onderneming is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels internet
als in gedrukte vorm. Vivenda Media Groep is marktleider in haar branche en hoofdzakelijk op de
Nederlandse markt actief. De doelstelling van de onderneming is om haar leidende positie op het
gebied van multimediale communicatieproducten voor de onroerendgoedsector verder uit te
breiden, in zowel Nederland als in het buitenland.
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