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Ordina maakt vandaag bekend dat zij haar honderd procent deelneming Finext heeft verkocht.
De onderneming is overgenomen door circa 70 professionals van Finext. Hiervoor hebben beide
partijen een overeenkomst getekend. Met de verkoop is Finext volledig verzelfstandigd. Alle
aandelen Finext zijn vandaag overgedragen. De verkoop van Finext is ingegeven door de
strategische keuze van Ordina om zich volledig te richten op haar kernactiviteiten op het gebied
van consulting, ICT en outsourcing.
Finext is specialist op het gebied van het concreet verbeteren van de financiële functie bij
organisaties. Bij Finext werken circa 110 medewerkers. Over 2010 realiseerde Finext een omzet
van EUR 14 miljoen, het recurring resultaat over 2010 was licht positief. De transactie vindt plaats
naar de toestand van 1 januari 2011. De verkoopprijs van Finext bedraagt EUR 4 miljoen. De
boekwinst over de transactie bedraagt circa EUR 2,6 miljoen.
Ordina heeft tot de verkoop van Finext besloten als gevolg van de verdere aanscherping van haar
strategische koers en focus op dienstverlening op het gebied van consulting, ICT en outsourcing.
Vanwege het gebrek aan synergie tussen de specialistische activiteiten van Finext en de
kernactiviteiten van Ordina is besloten om Finext te verkopen. De verzelfstandiging van Finext
verscherpt het profiel van Ordina en biedt Finext een solide basis om zelfstandig verder te groeien
in lijn met de eigen strategie. Met de verkoop van de deelnemingen Integer en Ormit in 2010, en
nu de verkoop van Finext, zijn alle Ordina deelnemingen verzelfstandigd.
Over Ordina
Ordina is een specialistische kennisleverancier die met een samenhangend aanbod van consulting,
ICT en application outsourcing de basis legt voor verbeteringen bij klanten. Ordina helpt haar
klanten bij het realiseren van strategische doelstellingen en het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Onze kennis van de lokale markt en van bedrijfsprocessen in combinatie met het
inventief toepassen van ICT ondersteunt klanten bij het versterken van hun concurrentievermogen
en slagkracht. Onze professionals werken, in multidisciplinaire teams, in nauwe samenwerking met
klanten. We verlenen onze diensten in de Benelux aan organisaties in de financiële markt,
overheid, zorg en industrie. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan
Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Midkap index.
Over Finext
Het concreet verbeteren van de financiële functie bij klanten is de drijfveer voor de consultants
van Finext. Klanten vragen Finext om advies en ondersteuning bij de verbetering van de
besturing van de organisatie, de beheersing van de kosten, het creëren van transparantie en
het managen van risico’s.
De unieke organisatievorm biedt echte vakmensen alle ruimte om het beste uit zichzelf te
halen. Zo ontstaat in elke klantsituatie betrokkenheid, creativiteit en ondernemerschap
waardoor we snel tot resultaat komen.
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De volgende professionals geven graag meer informatie: Frank Fondse, Benno van Ingen, Martijn
Meuling, Monica Harmsen en Ton Janssen.
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