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NOVISOURCE GENOTEERD AAN AMSTERDAMSE 
BEURS 
 
Nieuwegein, 13 februari 2014 – Consultancybedrijf Novisource N.V. 
(“Novisource”) gaat naar de beurs. Vannacht is definitieve overeenstemming 
bereikt met 1NOMij en Value8 over de beursgang van Novisource en zijn de 
daarmee verband houdende contracten getekend. Novisource zal op 20 februari 
2014 voor het eerst op NYSE Euronext Amsterdam worden genoteerd. Het 
verkrijgen van de beursnotering geeft Novisource toegang tot de kapitaalmarkt, 
waardoor het bedrijf verdere invulling kan geven aan haar groeistrategie. 
Daarnaast helpt het Novisource haar naambekendheid te vergroten en haar 
employer branding te versterken. 
 
De buitengewone vergadering van aandeelhouders van 1ste Nederlandse Onroerend 
Goed Maatschappij N.V. (“1NOMij”) heeft op 28 januari 2014 unaniem ingestemd 
met de reverse listing van Novisource. Daarbij wordt de onderneming van 
Novisource ingebracht in 1NOMij tegen uitgifte van nieuwe aandelen, worden de 
aandelen samengevoegd in de verhouding 10 bestaande aandelen tot 1 nieuw 
aandeel en wordt vervolgens de naam van 1NOMij gewijzigd in Novisource. Deze 
transactie is thans afgerond. Voor verdere details over de transactie wordt verwezen 
naar het persbericht van 29 januari 2014 en het persbericht van 17 december 2013 
plus het daarbij behorende informatie memorandum (beschikbaar op de website van 
Novisource). 
 
Met NYSE Euronext Amsterdam is afgesproken dat op 20 februari 2014 de eerste 
notering van het aandeel Novisource N.V. zal plaatsvinden  Het nieuwe Euronext 
trading symbool is “NOVI”. Nadere technische details omtrent de naamswijziging en 
samenvoeging volgen in een separaat bericht. Ter gelegenheid van de introductie 
van Novisource op de Amsterdamse beurs zal op 20 februari 2014 een 
gongceremonie  plaatsvinden, waarbij Novisource-topman Willem van der Vorm op 
de gong zal slaan. 



 
Novisource beschikt over een ervaren bestuur dat wordt gevormd door Willem van 
der Vorm (CEO, voorheen o.m. directeur Pensioenen bij ASR) en Bert van Winkoop 
(CFO, voorheen o.m. CFO van het voormalig beursgenoteerde UCC N.V.). “Met deze 
beursnotering staan wij aan het begin van een nieuwe fase voor wat betreft de 
verdere ontwikkeling van ons bedrijf. De afgelopen drie jaar is hard gewerkt om 
Novisource klaar te maken voor een beursgang, waarmee nieuwe mogelijkheden 
voor toekomstige groei verder benut kunnen worden”, aldus Willem van der Vorm. 
 
Resultaten 2013 sterk verbeterd 

 
Voor geheel 2013 verwacht Novisource een omzet van EUR 25 tot 26 miljoen met een 
ruim positieve EBITDA die een substantiële verbetering zal laten zien ten opzichte 
van 2012. 
 
Doelstellingen: EUR 50 miljoen omzet en minimaal 5% marge 
 
Novisource streeft ernaar om de omzet binnen drie jaar te vergroten tot ten minste 
EUR 50 miljoen en de EBITDA-marge te verbeteren tot minimaal 5 procent. Deze 
groei van omzet en winstgevendheid zal worden bereikt door een combinatie van 
autonome groei en acquisities. Novisource verwacht met de beursnotering een 
versnelling van de groei te kunnen bewerkstelligen. 
 
---------------------------------------- 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Willem van der Vorm, CEO 
+31 (0)30 - 850 4444 

 
Over Novisource N.V. 
 
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken  Novisource Banking & 
Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Technology Services, B-Street en  
Inhuurwijzer. 
 
Dagelijks vertalen projectmanagers, business consultants en interim-managers van Novisource actuele 
en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele 
processen van organisaties in met name de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende 
wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en 
hun doelen te realiseren. Met Technology Services richt Novisource zich met name op de sectoren 
Telecom en Technology & Utilities. 
 
Onder het label B-Street worden interim-professionals aangeboden en ingezet, die extern worden 
ingehuurd. Met B-Street is de onderneming in staat om snel op vragen van de klant in te spelen 
zonder dat hier het risico van overcapaciteit speelt. B-Street beschikt over een uitgebreid netwerk van 
externe interim-professionals. 

Bezoek voor meer informatie over Novisource onze website www.novisource.nl 
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