	
  

Halfjaarbericht 2015 Lavide Holding N.V.
Amsterdam, 4 september 2015
Hoofdpunten eerste halfjaar 2015
•  Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar
inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.
•  In januari heeft Lavide haar vermogen met EUR 100.000 versterkt met een achtergestelde en renteloze lening
van een groep aandeelhouders, aan wie tevens een optie voor totaal 300.000 aandelen A werd uitgegeven
alsmede een conversierecht met betrekking tot de lening. Een en ander onder voorwaarde van goedkeuring
door de aandeelhouders in combinatie met een besluit over kapitaalvermindering en aanpassing van de
nominale waarde van de aandelen.
•  In april werden de laatste opties uitgeoefend die in het kader van een schikking in april 2014 met de curator van
Mieger Adviesbureau B.V. waren toegekend. Totaal werden in het kader van genoemde schikking 769.077
nieuwe aandelen uitgegeven.
•  In mei werden de hoofdpunten uit de jaarrekening 2014 gepubliceerd en werd op 21 mei in een
aandeelhoudersvergadering te Utrecht unaniem ingestemd met het in januari door het bestuur met diverse
aandeelhouders overeengekomen financieringsvoorstel. Tevens werd besloten tot aanpassing van de statuten,
waarbij een kapitaalvermindering werd geeffectueerd door vermindering van het nominale bedrag van de
aandelen van EUR 2,00 naar EUR 0,50 en de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar de
emissiebevoegdheid werd toegekend die betrekking heeft op alle nog niet uitgegeven aandelen A en B in het
maatschappelijk kapitaal.
•  In mei werd verder door de aandeelhouders ingestemd met de benoeming van Grant Thornton Accountants
en Adviseurs B.V. tot externe accountant voor de boekjaren 2014 en 2015.
•  In juni werd het conversierecht op de lening benut tegelijkertijd met het uitoefenen van de eerder in januari
toegekende opties. Totaal werden 700.000 aandelen uitgegeven, waarmee op dat moment het totaal aantal
uitstaande aandelen uitkwam op 1.853.558.
•  Op 14 juli 2015 heeft de AVA de jaarcijfers 2014 goedgekeurd en decharge verleend aan het Bestuur.
•  De kosten in het eerste halfjaar bedroegen EUR 76.000, waarmee het verlies uit kwam op EUR 78.000.
•  Lavide heeft de administratie en de verplichtingen uit het verleden volledig kunnen afwikkelen en heeft aldus
de kosten verder kunnen reduceren De doorlopende kosten van instandhouding van het beursfonds hebben
daarmee een minimaal niveau bereikt.
•  Zoals in een persbericht op 4 augustus vermeld, heeft in augustus verdere versterking van het vermogen
plaatsgevonden met de uitgifte van 954.200 aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 0,50 per aandeel. Met
deze uitgifte is het aantal stemgerechtigde en ter beurze verhandelbare aandelen uitgekomen op 2.807.758.
• De instandhoudingskosten in de tweede helft van 2015 bedragen naar schatting circa EUR 40.000, exclusief
eventuele incidentele kosten (kosten reverse listing, onvoorzien, etc).
Financiële hoofdpunten eerste halfjaar 2014
Bedragen x EUR 1.000

Eerste halfjaar
2015

Eerste halfjaar
2014

Omzet
Financiële baten
Som der kosten
Bijzondere afwaardering goodwill
Resultaat voor belastingen
Resultaat beëindiging activiteiten
Resultaat na belastingen

0
(2)
(76)
(0)
(78)
(0)
(78)

0
(141)
(350)
(0)
(491)
0
(491)

Kaspositie per 30 juni

201

7
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Liquiditeitspositie
Met de diverse versterkingen van het eigen vermogen die hebben geleid tot een kaspositie van EUR 201.000 per 30
juni 2015 werd de continuïteit van Lavide voor de boekjaren 2015 en 2016 in elk geval gegarandeerd.
Boekjaar 2015: eerste halfjaar en vooruitzicht
Vanaf 2013 is Lavide een vennootschap zonder operationele activiteiten. In vergelijking met het eerste halfjaar van
het voorgaande jaar heeft Lavide de kosten sterk weten te reduceren naar een niveau dat minimaal wordt geacht.
Ook in de tweede helft van 2015 zal Lavide werken aan blijvende beheersing van kosten en risico’s, alsmede aan
het verder invullen van de strategie tot waarde creatie voor haar aandeelhouders.
De minimale instandhoudingskosten voor de tweede helft van 2015 worden geprognotiseerd op circa EUR 40.000.
In deze prognose is geen rekening gehouden met incidentele kosten, bijvoorbeeld als gevolg van een eventueel
fusie- of (omgekeerde) overname traject.
Waarde creatie met beursnotering Lavide
Het Bestuur van Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. een toegevoegde waarde kan
opleveren voor haar aandeelhouders. Nu de administratie en verplichtingen uit het verleden volledig zijn
afgewikkeld is er ruimte om de aankomende periode om de verdere strategie uit te werken om zo efficiënt en
effectief mogelijk de mogelijkheden die zich voordoen op het gebied van waarde creatie te exploreren en uit te
werken.
Bestuurdersverklaring
Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het Bestuur dat, voor
zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld geven van de activa, passiva,
financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2015 van Lavide Holding NV.
Bijlage: financiële resultaten eerste halfjaar 2015
Amsterdam, 4 september 2015
Raad Bestuur Lavide Holding N.V.

EINDE PERSBERICHT
Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) 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.

Voor nadere informatie:

Lavide Holding N.V.
contact@lavideholding.com
http://www.lavideholding.com

Lavide Holding N.V. – Persbericht 4 september 2015 – Geen accountantscontrole toegepast	
  

	
  

OVERZICHT VAN

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Voor het boekjaar van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014.
Bedragen x EUR 1.000

2015

2014

Omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen
Algemene kosten
Bijzondere afwaardering goodwill

0
0
0
76
0

0
21
0
144
0

Som der kosten

76

165

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Netto financieringslasten

(76)
2

(165)
4

Resultaat vóór belastingen
Winstbelastingen

(78)
0

(169)
0

Resultaat uit voortgezette activiteiten
Resultaat uit beëindigde activiteiten

(78)
0

(169)
0

Resultaat over de verslagperiode

(78)

(169)

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode

(78)

(169)

(78)

(169)

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

1.180.755

384.481

Gewone winst per aandeel (in EUR)
Verwaterde winst per aandeel (in EUR)

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

Gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten (in EUR)
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten (in EUR)

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
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BALANS
(vóór verdeling van het resultaat) per 30 juni 2015 met vergelijkende cijfers per 30 juni 2014
Bedragen x € 1.000

2015

2014

-

-

40
201
241

123
7
130

-

-

241

130

927
70.468
(71.107)
(78)
210

769
70.468
(70.966)
(169)
102

22
9
31

13
15
28

-

-

241

130

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa
Materiële activa
Financiële vaste activa
Totaal Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal Vlottende activa
Activa aangehouden voor verkoop
Totaal Activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Winst over de verslagperiode
Totaal Eigen vermogen
Kortlopende verplichtingen
Crediteuren
Leningen
Te betalen belastingen
Overige te betalen posten
Totaal Kortlopende verplichtingen
Verplichtingen gerelateerd aan voor verkoop aangehouden
activa
Totaal Passiva
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