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Dutch Green Business Group N.V. (“DGB”) stelt de publicatie van
haar halfjaarverslag over 2020 uit. Zodra duidelijkheid is over de
datum van de publicatie zal DGB Group de markt hierover informeren.
Na het afsluiten van het boekjaar 2019 en tot en met heden is 2020 een
bewogen jaar voor DGB. Het jaar kenmerkt zich door een reeks van
gebeurtenissen met materiële financiële gevolgen, die op 31 december
2019 niet voorzienbaar waren.
Zoals aangekondigd op 30 juni 2020, heeft de vennootschap alle
activiteiten van DGB verkocht aan Majka Investments B.V. Deze transactie
is afgerond op 4 september 2020 en heeft een grote impact op de
financiële verslaglegging en heeft geleid tot vertraging van de publicatie
van het jaarverslag over 2019.
Mede gelet op het feit dat in het halfjaarverslag een vergelijking gemaakt
dient te worden met dezelfde periode in het voorgaande jaar, neemt het
bestuur van DGB zich voor om de halfjaarcijfers 2020 te publiceren samen
met het jaarverslag over 2019. Zodra duidelijkheid is over de datum van
deze publicaties zal DGB de markt hierover informeren.
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Disclaimer
Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen
van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te
verrichten of na te laten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten
aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar
gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op
historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses
en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze
verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen
resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte
uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen,
omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving,
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders,
concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en
onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten
van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen
uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe
aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de
toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe
informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

