PERSBERICHT
Novisource rondt verkoop Diesis Consultancy af

Nieuwegein, 28-08-2017

Novisource heeft de vorige week aangekondigde verkoop van Diesis Consultancy B.V. (Diesis)
afgerond. Novisource heeft 100% van de aandelen verkocht aan de huidige directeur Tino Wendriks.
De beslissing om Diesis op zelfstandige basis verder te laten gaan, is ingegeven door de beperkte
synergie tussen de dienstverlening van Diesis en Novisource. De opbrengst van de verkoop geeft een
verdere versterking van de cashpositie en investeringsruimte van Novisource. Met de verkoop van
Diesis zal een boekwinst worden gerealiseerd van circa 0,4 miljoen euro.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Philip van Blanken, CEO +31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource Finance, B-street, en Opdion Services
BV. 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. Voormalig B-street (sinds 1 juli 2017 ook actief onder de
naam Novisource Contracting Services BV) richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het
snijvlak van business & ICT.. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of
het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over
Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.b-street.nl of www.opdion.com
Over Diesis Consultancy B.V.
Diesis is het adviesbureau dat organisaties adviseert en ondersteunt bij het implementeren, optimaliseren en beheersen
van complexe financiële administraties door middel van IT toepassingen. Diesis heeft kennis om organisaties de
automatisering van financiële processen als purchase to pay (P2P), order to cash (O2C) en record to report (R2R) vorm te
geven. Diesis combineert de financiële en IT kennis met specifieke pakketkennis die op deze gebieden voorhanden zijn.
Denk daarbij aan UNIT4 Financials, Icorp, Easy Systems, SAP BusinessObjects, Microsoft PowerBI en de zelf ontwikkelde
Reporting Hub. Meer informatie vindt u op www.diesis.nl of info@diesis.nl.

