Concept notulen BAVA NedSense enterprises N.V. 30 december 2016
Locatie: Johnny River (Amsterdam)
Tijdstip: 9.30 uur
Opening

De voorzitter opent om 9.38 uur de vergadering en constateert dat de oproeping voor deze
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform wet- en
regelgeving. Aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen
nemen. De agendastukken zijn beschikbaar gesteld ten kantore van de vennootschap, bij ABN
Amro en via www.nedsense.com Deze vergadering is derhalve bevoegd tot het nemen van
rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen, echter er staan geen
stempunten op de agenda. Er zijn vier aandeelhouders aanwezig met 19.695.094 stemmen
aanwezig op de vergadering, rechtgevend op evenveel stemmen. Dit betreft 65,8 procent van
het uitstaande kapitaal.
2. Toekomst en inbreng van activiteiten
De heer De Vries geeft een korte toelichting over NedSense. NedSense is een zogenaamde
BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. De heer De Vries deelt mede dat
NedSense is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een reverse listing. Die
interesse is evenwel nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense
voorgelegd.

Op vragen van de heer Jorna van de Vereniging van Effectenbezitters over de reden van de
vergadering antwoord de heer De Vries dat het de wens was om aandeelhouders nog dit jaar
te informeren, mede in het kader van mogelijke nieuwe activiteiten.
Op een vraag op de heer Jorna of de notering van NedSense voor eigen gebruik van Value8 is
of voor een derde antwoord de heer De Vries dat in principe dit voor een derde is, het andere
wordt overigens niet uitsloten. Voorts wordt op een vraag van een andere aandeelhouder
aangegeven dat NedSense actiever zal gaan zoeken naar reverse listing kandidaten, mede
gezien het feit dat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige
opbrengsten. Daarnaast legt de heer De Vries kort uit hoe een reverse listing en BFZA
normaliter werkt en welke goede voorbeelden van reverse listings er eerder hebben
plaatsgevonden.
De heer Jorna (VEB) heeft aangegeven voorstander te zijn van een reverse listing bij
NedSense. Daarbij is evenzo aangegeven dat de VEB een voorkeur heeft voor een traject
zoals bij Dico International NV, dat als R&S Retail Group NV een nieuw beursleven heeft
gekregen en waarbij de bestaande aandeelhouders van Dico International thans een klein
belang in een waardevolle onderneming houden.
De heer de Vries geeft voorts een korte update over de lopende bieding en de stappen die zijn
gezet sinds de wisseling van het bestuur (o.a. kostenbesparing). Ten aanzien van de toekomst
en inbreng van activiteiten zullen we zien of een van de lopende trajecten wordt doorgezet.
Indien dat het geval is zal daar melding van worden gemaakt via de reguliere kanalen.

3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.24 uur

