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Persbericht 

 

Nedap verkoopt belang Nedap France  
 

Groenlo, 25 juli 2019, 18.00  

Nedap N.V. en de andere aandeelhouders van Nedap France S.A.S. hebben vandaag, na exclusieve 

onderhandelingen zoals die in het persbericht d.d. 1 juli 2019 zijn aangekondigd, definitief overeenstemming 

bereikt over de verkoop van alle aandelen in Nedap France aan B&Capital, een Frans investeringsfonds. 

 

De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt ongeveer € 14,5 miljoen wat resulteert in een boekwinst van ongeveer 

€ 10 miljoen. Deze bedragen zijn na aftrek van aan de transactie gerelateerde kosten. De transactie zal naar 

verwachting op korte termijn worden afgerond.  

 

Het belang van 49,8% in Nedap France is in de jaarrekening 2018 opgenomen onder ‘Geassocieerde deelneming’ 

en het Nedap toekomende resultaat als ‘Winstaandeel geassocieerde deelneming’. In de winst- en verliesrekening 

over 2019 zal het winstaandeel geassocieerde deelneming tevens de boekwinst op de verkoop van de 

geassocieerde deelneming bevatten. 

 

De netto-opbrengst van de transactie zal, zoals eerder aangegeven, primair worden gebruikt om het dividend over 

2019 eenmalig te verhogen. Zoals gebruikelijk wordt de hoogte van het dividend bekendgemaakt bij de publicatie 

van de jaarcijfers (2019). Hierbij wordt – in lijn met de financiële doelstellingen – rekening gehouden met de 

benodigde ruimte voor investeringen en de gewenste kapitaalstructuur. 

 

 

 

Over Nedap N.V. 

High-tech onderneming Nedap N.V. creëert 

hoogwaardige, innovatieve hard- en softwareproducten 

waarmee mensen productiever en succesvoller kunnen 

zijn in hun werk. Nedap N.V. is met circa 700 

medewerkers wereldwijd actief. De onderneming is 

opgericht in 1929 en sinds 1947 beursgenoteerd aan 

Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Groenlo, Nederland. 

 

Voor meer informatie, 

neem contact op met: 

Ruben Wegman 

CEO 

+31 (0)544 47 11 11 

www.nedap.com 

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten  

Het persbericht bevat toekomstige verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de informatie zoals 

bekend bij de directie van Nedap N.V. op de datum van publicatie van dit persbericht. Deze verwachtingen kunnen 

veranderen als zich onbekende risico's, onzekerheden of andere gebeurtenissen voltrekken die een materiële 

verandering in deze verwachtingen teweegbrengen. Nedap N.V. is op dit moment niet op de hoogte van 

gebeurtenissen die een wezenlijke verandering in deze verwachtingen veroorzaken of van gebeurtenissen of 

ontwikkelingen die het sluiten van deze transactie kunnen vertragen of waardoor deze transactie niet kan 

plaatsvinden. Nedap N.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verklaringen of publicaties van derden met 

betrekking tot de transactie vermeld in dit persbericht. 

http://www.nedap.com/

