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Trading update Qurius N.V.
Zaltbommel, 17 mei 2013 – Met deze trading update informeert Qurius belanghebbenden over relevante
gebeurtenissen in de eerste maanden van 2013.















Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Qurius
N.V. een vennootschap zonder operationele activiteiten. In dat kader zal de naam van de
Vennootschap binnenkort gewijzigd worden in Lavide Holding N.V. Grootaandeelhouder
Value8 N.V. heeft aangeboden om een rol te spelen bij het vinden van een nieuwe toekomst
voor deze beursvennootschap.
De kosten in het eerste kwartaal van 2013 bedroegen circa 200.000 euro en bestonden
onder andere uit salariskosten van bestuurder dr. M. Wolfswinkel (die tot 24 april 2013 als
enige werknemer in dienst was), commissarissenbeloning, beursnoteringskosten en externe
inhuur- en advieskosten die verband hielden met de verkoop aan Prodware en ontmanteling
van het operationele bedrijf.
Om lopende kosten en bestaande schulden in de eerste maanden van 2013 te financieren
zijn in januari 2013 40.000 aandelen Prodware en begin mei nog eens 30.000 aandelen
Prodware verkocht.
Ten behoeve van de financiering heeft Value8 NV in maart 2013 een converteerbare lening
van 150.000 euro verstrekt tegen marktconforme voorwaarden.
De resterende activa van Qurius bedragen per medio mei 2013 circa 52.000 aandelen
Prodware.
Op 24 april 2013 liep het arbeidscontract van de heer Wolfswinkel, dat voor een periode van
vier jaren was aangegaan, af. In goed onderling overleg is het contract niet verlengd.
Op 9 april 2013 heeft Qurius bekend gemaakt dat mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC
met ingang van 24 april 2013 als tijdelijke bestuurder is aangewezen. De Raad van
Commissarissen zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die gepland staat
op 23 mei 2013, kennis geven van het voornemen mevrouw Pigeaud te benoemen tot enig
lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Een verkort cv van mevrouw Pigeaud is
beschikbaar als bijlage van de agenda voor de AVA.
De huidige Raad van Commissarissen (bestaande uit de heer L. Brentjens en mevrouw R.C.
de Jong) treedt bij sluiting van de komende AVA af. Voorgesteld wordt de heer drs. G.P.
Hettinga en de heer mr. F.C. Lagerveld tijdens de AVA te benoemen tot lid van de Raad van
Commissarissen. Een verkort cv van de heren Hettinga en Lagerveld is beschikbaar als
bijlage van de agenda voor de AVA van 23 mei 2013.
Qurius zal op 27 juni 2013 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(BAVA) houden. Tijdens deze BAVA zal onder andere de statutenwijziging, waarvan de
goedkeuring aanvankelijk voor de AVA van 23 mei 2013 gepland stond, ter goedkeuring
worden voorgelegd. Deze noodzakelijk geachte statutenwijziging houdt verband met de
ontheffing van het structuurregime, recente wetswijzigingen, gewenste vergroting van
financiële flexibiliteit en verkoop van de handelsnaam Qurius aan Prodware. De
agendastukken zijn beschikbaar op de website.
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Qurius N.V. is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is na overdracht van de haar
resterende werkmaatschappijen in december 2012, een vennootschap zonder operationele
activiteiten. Grootaandeelhouder Value8 N.V. heeft aangeboden om een rol te spelen bij het
vinden van een nieuwe toekomst voor deze beursvennootschap.
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