Persbericht
Schiphol, 19 oktober 2012

VMG rondt overname Q4Group af met gewijzigde voorwaarden
In aanvulling op eerdere persberichten kondigt Vivenda Media Groep N.V. (“VMG”) aan, dat
het op 8 oktober jl. aangekondigde onderzoek naar onvolkomenheden in de boekhouding
van enkele over te nemen deelnemingen van Q4Group BV, heeft geresulteerd in gewijzigde
voorwaarden voor de overname van Q4 Group.
De aangepaste overnamevoorwaarden betreffen:
Deelnemingen van Q4Group BV in de werkmaatschappijen OOiP BV, Drecomm BV
Comercia BV en Fullfact International BV
Geprognosticeerde omzet 2012 bedraagt EUR 6,4 miljoen; geprognosticeerde
EBITDA EUR 0,45 miljoen
Initiële overnameprijs verlaagd naar EUR 0,6 miljoen, gebaseerd op balans per 1
oktober 2012
VMG heeft de mogelijkheid de overnameprijs te voldoen in:
o Aandelen VMG (uitgifteprijs EUR 0,20 per aandeel), waarbij is bepaald dat
indien op 31 december 2013 de aandelen VMG lager noteren dan EUR 0,10
per aandeel het betaalmoment met ten minste 1 jaar kan worden
uitgesteld;
o Contanten gedurende elk moment in 2013;
o Door uitgifte van een converteerbare obligatie met een rente van 4% te
plaatsen bij verkopers en verplicht converteerbaar aan einde looptijd.
In vergelijking met de oorspronkelijke overname zoals overeengekomen op 23 mei jl. zijn de
volgende zaken gewijzigd:
Madcap Technology BV en Q4Matics BV worden overgedragen aan Adisa Capital BV
ipv de op 8 oktober genoemde Adisa Management BV
Verkennende gesprekken inzake de verkoop van Fullfact International BV, verkoop
zal de liquiditeitspositie van VMG versterken.

De heer Martin van der Linden zal vanwege gezondheidsredenen bij bekrachtiging van
bovenstaande overeenkomst gelijktijdig terugtreden als bestuurder van VMG. De eerder
aangekondigde schorsing is ongedaan gemaakt.
Het bestuur van VMG heeft alle vertrouwen in de toekomst van de per heden, definitief
overgenomen deelnemingen en dochtervennootschappen van Q4Group. Door snel handelen
heeft het bestuur van VMG eventuele negatieve gevolgen van deze overname tot een
minimum weten te beperken en zet zij onverminderd de realisatie van haar strategie voort.
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