Persbericht
Schiphol, 31 juli 2012

TRADING UPDATE EN BESLUITEN AVA VIVENDA MEDIA GROEP
Positief bedrijfsresultaat in eerste halfjaar 2012 na herstructurering
Omzet eerste helft 2012 bedroeg € 4,1 miljoen
Bedrijfsresultaat (EBITDA) eerste helft 2012 € 160.000
Aandeelhouders VMG akkoord met overname Q4group B.V.
Martin van der Linden benoemd tot COO
Uitgeverij activiteiten Vivenda Magazine en Vivenda.nl in de verkoop
Vivenda Media Groep N.V. - 30 juni 2012 (bedragen in € 1.000)
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Voorlopige halfjaarcijfers, op de cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Toelichting resultaat
Vivenda Media Groep (VMG) presenteerde vandaag nabeurs tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders haar voorlopige omzet en bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2012. Deze
cijfers zijn inclusief de resultaten van Q4group B.V. (Q4group) die per 1 januari 2012 in de resultaten
van Vivenda Media Groep zijn meegeconsolideerd. De omzet over de eerste helft van 2012 bedroeg
€ 4,1 miljoen. De pro-forma omzet over geheel 2011 bedroeg € 6,8 miljoen. Q4group droeg over de

eerste helft van dit jaar € 3,5 miljoen aan de omzet bij. Over geheel 2011 realiseerde Q4group een
omzet van € 5,5 miljoen.
Het bedrijfsresultaat (EBITDA) bedroeg € 160.000. Het pro-forma bedrijfsresultaat over geheel 2011
bedroeg € 193.000. De software en services activiteiten droegen in de eerste helft van 2012
€ 479.000 bij aan het bedrijfsresultaat, waarvan € 425.000 uit Q4group. De uitgeverij activiteiten
droegen met (€ 81.000) negatief bij aan het bedrijfsresultaat.
Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Tijdens de AVA, die vandaag nabeurs gehouden werd, is de overname van Q4group door de
aandeelhouders van VMG goedgekeurd. De resultaten van Q4group zijn per 1 januari 2012 in de
resultaten van VMG meegeconsolideerd. Tevens is de heer Martin van der Linden benoemd tot
statutair bestuurder van VMG in de functie van Chief Operating Officer (COO). De heer Van der
Linden was hiervoor lid van de directie van Q4group. De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep
bestaat thans uit twee leden.
Met de overname van Q4group heeft VMG een substantiële invulling gegeven aan haar strategie om
de activiteiten te verbreden naar meer algemeen inzetbare ICT en softwareoplossingen. In lijn met
deze strategie kondigt VMG vandaag dat zij de uitgeverij activiteiten van Vivenda Magazine en
Vivenda.nl . zal gaan verkopen.
De presentatie van de AVA is beschikbaar op de website van Vivenda Media Groep
(www.vivendamediagroep.nl). VMG zal haar halfjaarcijfers op 31 augustus 2012 bekendmaken.
Uiteenzetting geplaatst kapitaal
Het totaal aantal geplaatste aandelen per 31 juli 2012 is 19.100.109. Op basis van het eerste deel van
de financiering van de overnamesom voor Q4group (12.000.000 aandelen VMG, ofwel € 2,4 miljoen)
is het totaal aantal geplaatste aandelen per oktober 2012 31.100.109. Op basis van de earn-out
regeling over 2012 en 2013 kunnen hier maximaal 12.300.000 aandelen bij komen.
Een totaal van potentieel 10.524.096 aandelen wordt gehouden binnen de huidige converteerbare
obligaties.

Over Vivenda Media Groep NV:
VMG wil samen met Q4Group een vooraanstaande rol spelen in de integratie van Cloud Computing
in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Dit doet zij onder meer door kwaliteitssoftware
aan te passen aan gebruik via internet (SaaS), het ontwerpen en ontwikkelen van internetapplicaties
gebaseerd op open source technologieën en hostingfaciliteiten. VMG wil de komende jaren sterk
doorgroeien om een krachtige positie in Nederland in te nemen middels een buy and build strategie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde persbericht

Voor meer informatie:
Vivenda Media Groep NV (www.vivenda.mediagroep.nl)
R.J.M. van Veldhoven - CEO
020 – 3080144

