Persbericht
Verenigde Nederlandse Compagnie NV
tekent overnameovereenkomst in lijn met
strategie.
5 oktober 2016
Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt bekend dat aansluitend
op het persbericht van 22 september een overeenkomst is getekend voor de
overname van een onderneming actief in de agrarische sector onder de naam
DGB.
De overname betreft een 100% belang en zal niet leiden tot een zogeheten ‘reverse
take-over’. Geert Schaaij zal aanblijven als CEO om verdere invulling te kunnen
geven aan de strategie van VNC NV. Het bestuur kijkt naar verdere overnames en is
in gesprek met DGB Energy B.V. om ook hier een 100% belang in te nemen.
Bepalende criteria voor de overname van een onderneming zijn;
-

Activiteiten op gebied van mens en dier
Een positieve cashflow
Een bijdrage aan een groeiende winst per aandeel

Doelstelling is o.a. om over volledig boekjaar 2017 een dividendbeleid te gaan
voeren.

Over DGB:
DGB is een bedrijf met een agrarische herkomst en is uitgeroeid tot een
dienstverlenend bedrijf in de agrarische sector. Het ontwikkelt en beheert onder
andere kwaliteitssystemen en aanverwante keurmerken door de gehele productieketen
voor veehouders. Door haar herkomst heeft DGB een duidelijke visie; zij ontwikkelt
haar diensten, ‘samen met en voor boeren’.
Zo is het keurmerk ‘Producert Gecertificeerd Scharrelvlees’ een onderdeel van DGB.
Dit jaar zijn er ook keurmerken ontwikkeld voor dierenartsen en vee-transporteurs.
DGB heeft ook in de varkenshouderij bekendheid onder de naam Varkenspost.nl en
beheert één van de meest bekende keten-kwaliteitssysteem ‘IKB Nederland’.
DGB ontwikkelt haar kwaliteitssystemen ook tezamen met andere stake-holders
binnen een keten zoals de overheid en sector-belangenorganisaties. Vaak worden de
keurmerken ontwikkeld onder accreditatie van NEN EN ISO standaarden. DGB is
goed gepositioneerd om ook internationaal (Europa) haar diensten aan te bieden.

Voor afronding van de overname is goedkeuring van de aandeelhouders vereist
waarvoor het bestuur een BAVA zal uitschrijven. Zodra er ontwikkelingen zijn zal de
markt op gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.
Profiel VNC NV:
Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de
naam ‘VNC’ . De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en
het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere
ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en
faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de
groeiambities.

