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TOEKOMST VAN DE VENNOOTSCHAP DOCDATA N.V.
In het tegelijkertijd met dit persbericht gepubliceerde gezamenlijke persbericht van
DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’ of ‘DOCDATA’) en Cocoondd B.V. (‘de Bieder’) heeft
de Bieder bevestigd dat zij haar Bod op DOCDATA niet gestand zal doen, als gevolg van
het feit dat de door de Bieder gehouden aandelen samen met de aandelen die zijn
aangemeld onder het Bod minder dan 60% (zestig procent) van de geplaatste en
uitstaande gewone aandelen DOCDATA vertegenwoordigen, waardoor niet alle Gestanddoeningsvoorwaarden zijn vervuld.
De Directie en de Raad van Commissarissen van DOCDATA zullen zich beraden op de
nu ontstane situatie en komen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 14 oktober 2016,
met een nadere kennisgeving van hun besluit en voorstel aan de aandeelhouders.
Zoals toegelicht tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 31 augustus 2016 in antwoord op vragen van aandeelhouders naar een
alternatief scenario, voor het geval het openbaar bod door Cocoondd niet zou slagen,
zullen Directie en Raad van Commissarissen nu deze situatie zich voordoet allereerst nog
een korte marktverkenning uitvoeren om vast te stellen of er wellicht nog één of meer
andere partijen geïnteresseerd zijn in het verwerven van de meerderheid in het kapitaal
van de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA. Indien uit deze korte
marktverkenning zou blijken dat er geen andere partij is met concrete belangstelling om
onder aanvaardbare voorwaarden en condities een meerderheidsbelang in het kapitaal
van DOCDATA te verwerven, dan zullen Directie en Raad van Commissarissen moeten
overgaan tot het nemen van een besluit tot liquidatie en vereffening van de
Vennootschap.
Het banktegoed van DOCDATA bedraagt op dit moment nog ongeveer € 0,8 miljoen
(30 juni 2016: € 1,0 miljoen). Dit banktegoed zal worden aangewend om de beperkte
doorlopende holdingkosten gedurende de laatste maanden van 2016 te betalen en de
overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen. De huidige
verwachting is dat in geval van een liquidatie en vereffening, nadat alle verplichtingen zijn
afgewikkeld en de kosten van de liquidatie in beschouwing zijn genomen, nog ongeveer
€ 0,5 miljoen aan banktegoed zal resteren (de liquidatiewaarde), waarmee de
aandeelhouders naar verwachting een liquidatie-uitkering van ongeveer € 0,07 per
aandeel DOCDATA geboden zal kunnen worden.
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Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee
volledig autonome “lines of business” Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 27 september 2016

Verdere informatie:
Corporate website:

DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. 0416 631 100
www.docdatanv.com
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