Noteringsmaatregel en zoektocht OOB accountant 2020
Etten-Leur 29 juni 2020- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier
van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft kennis genomen van een
noteringsmaatregel door Euronext omdat de onderneming geen gecontroleerde
jaarrekening 2019 heeft. Vanaf 4 juni 2020 zijn gewone aandelen, uitgegeven door Alumexx
N.V., overgebracht van de handelsgroep J1 naar de handelsgroep JG.
Alumexx heeft op diverse momenten aan de markt gecommuniceerd dat het, ondanks vele
inspanningen, de onderneming niet gelukt is om een aanbieding te ontvangen van een OOB
accountant voor de controle van de jaarrekening 2019. Alumexx verwijst hiervoor naar de
persberichten van 23 september 2019, 18 februari 2020 en 20 april 2020, pagina 11 van het
jaarverslag 2019 gepubliceerd op 20 april 2020 en de agenda voor de algemene vergadering
van aandeelhouders (toelichting bij 2f.) gepubliceerd op 8 mei 2020.
Alumexx blijft zich onverminderd inspannen om een OOB accountant te vinden voor de
controle van de jaarrekening 2020 en houdt contact met Euronext, AFM en NBA over deze
situatie om tot een oplossing te komen.
CEO Jeroen van den Heuvel: “Het is spijtig dat de beschikbaarheid van OOB accountants
momenteel zo beperkt is. Meerdere kleine beursnoteringen hebben te maken met deze
problematiek. Hierin zullen we ook graag gezamenlijk met verschillende partijen naar
oplossingen blijven zoeken voor deze situatie. Wij blijven hierin positief voor 2020 en de
toekomst.”
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Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen
voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is
de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in
Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij
eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt,
kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen
online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019
breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De
huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de
professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium
klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze
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producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is
sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.
Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de
Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).
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