TRADING UPDATE LAVIDE HOLDING NV
Bussum, 7 november 2013
Op 4 september jl. heeft Lavide Holding (hierna: Lavide) mededeling gedaan van het – voor
Lavide ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit
2005 daterende - conflict van Qurius met Mieger Adviesburo B.V. Haar verzoek aan het
Gerechtshof tot het openstellen van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad is op 21
oktober jl. verworpen.
Lavide heeft voorts contact opgenomen met de wederpartij om de mogelijkheden van een
schikking te onderzoeken. Thans valt nog niet in te schatten of dat traject zal slagen. Indien
de procedure wordt voortgezet, zal Lavide zich overigens blijven inzetten ten behoeve van
een – voor Lavide-aandeelhouders – zo gunstig mogelijk resultaat.
Ten aanzien van de financiële positie kan gemeld worden dat Lavide, in verband met een
gunstig koersverloop begin oktober, 23.000 aandelen Prodware heeft verkocht. Met de
opbrengst is een aflossing gedaan van 100.000 euro op de door Value8 tot halverwege
december 2013 verstrekte lening (oorspronkelijk groot 150.000 euro), waarvan thans nog
50.000 euro openstaat.
De resterende activa bestaan uit 19.000 aandelen Prodware. Het ligt in de lijn der
verwachting dat de aandelenpositie in Prodware verder wordt afgebouwd om de lopende
kosten van Lavide te kunnen voldoen. Gezien de minimale instandhoudingskosten is de
verwachting dat op termijn aanvullend vermogen nodig zal zijn.
De minimale instandhoudingskosten in de tweede helft van 2013 bedragen naar schatting
circa 75.000 euro, exclusief bijzondere posten als koersresultaat aandelen en kosten
rechtszaak. In het derde kwartaal van 2013 is een positief koersresultaat op aandelen
Prodware geboekt van 42.000 euro.
Lavide heeft, onder meer in het persbericht van 22 augustus jl., aangegeven open te staan
voor voorstellen voor een reverse listing: de inbreng van een onderneming tegen betaling
van aandelen Lavide. Hoewel het niet uitgesloten is dat de hierboven genoemde juridische
procedure vertragend zal kunnen werken, blijft Lavide streven naar een reverse listing die
een nieuw perspectief biedt voor de vennootschap en haar aandeelhouders. Daarbij
constateert Lavide dat los hiervan de algemene interesse in beursnotering en reverse listing
is toegenomen.

EINDE PERSBERICHT

Lavide Holding NV (voorheen Qurius NV) is sinds 1998 genoteerd aan NYSE Euronext
Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in december
2012, een vennootschap zonder operationele activiteiten die de mogelijkheid van een
reverse listing onderzoekt.
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