Trading update 1e kwartaal 2013
Naarden, 27 mei 2013
De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep N.V. (VMG) maakt bekend dat in het eerste kwartaal
de vermogenspositie is versterkt, nadat in 2012 door de verkoop van Factotum, een negatief eigen
vermogen was ontstaan. Per 7 januari werd voor een bedrag van € 1 miljoen aan nieuwe
converteerbare obligaties uitgegeven, daarnaast werd voor een bedrag van € 1.550.000 aan
uitstaande obligaties in aandelen geconverteerd. Het aantal uitstaande aandelen is daardoor
toegenomen tot 26,5 miljoen, waarna het eigen vermogen per 7 januariweer positief is.
Na de verkoop van de laatste werkmaatschappijen in 2012 heeft VMG geen operationele activiteiten
meer. De Raad van Bestuur werkt aan een nieuwe start om de continuïteit van de onderneming te
waarborgen. Daartoe worden besprekingen gevoerd met verschillende potentiële overname- of
fusiekandidaten, met het doel nieuwe activiteiten in de onderneming onder te brengen. Zo spoedig
mogelijk zal over de resultaten van de besprekingen nadere informatie worden verstrekt.
VMG kan zich na de versterking van de financiële positie volledig richten op de verwerving van
nieuwe deelnemingen, waarbij de onderneming zich niet beperkt tot specifieke branches of sectoren.
De belangstelling gaat primair uit naar ondernemingen met een goede marktpositie, een sterk
management, groeipotentieel en een structurele positieve operationele kasstroom. Het is daarnaast
van belang dat er goede expansiemogelijkheden zijn, zowel autonoom als via acquisities.
Internationalisatie dient bij voorkeur ook onderdeel te zijn van het beleid. Bij de acquisitie van
bedrijven en de verdere expansie van de deelnemingen kan de beursnotering van VMG een
belangrijke rol spelen.
VMG zal de markt van mogelijke ontwikkelingen op de hoogte houden indien hier aanleiding toe is.
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