Novisource rondt overname OPDION Services af
Nieuwegein, 01-03-2017
Novisource heeft de vorige week aangekondigde overname van OPDION Services B.V.
(OPDION) afgerond. Novisource heeft 65,5% van de aandelen verworven. De deal voorziet
in een volledige overname door Novisource in 2020.
OPDION realiseerde in 2016 een omzet van ruim 2,9 miljoen euro en een genormaliseerd
bedrijfsresultaat van 0,5 miljoen euro. De overname draagt in 2017 direct bij aan de winst
per aandeel van Novisource. Door de overname wordt de positie in de financiële markt
verder versterkt en ontstaan er ook openingen naar nieuwe markten. Daarnaast zal de
bestaande positie van Novisource in de business intelligence markt verder versterkt worden.
De huidige directeur van OPDION blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de
samenwerking met de Novisource organisatie.
De overname zal gefinancierd worden vanuit de sterke cashpositie van Novisource in
combinatie met een financieringsfaciliteit verstrekt door de ING. Meer informatie over
OPDION is te vinden op www.opdion.com
Voor meer informatie over dit persbericht:
Philip van Blanken, CEO +31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Over Novisource N.V.: Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource Finance, B-street
en Diesis Consultancy. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants 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
vooral 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. B-street richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor
aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële
administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP
Business Objects. Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website
www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.b-street.nl.

