
 
 
 
 

PERSBERICHT VOOR ALLE BELEGGERS VAN NPEX IN DIVAGROUP BV    Amsterdam, 19 maart 2020 
 
We kunnen er niet omheen, het Corona COVID-19-virus heeft de wereld grotendeels stil gelegd. Saamhorigheid en 
het belang om elkaar te helpen heeft nu de grootste prioriteit om het virus niet nog sneller om zich heen te laten 
grijpen. 
 

De overheid heeft grondige maatregelen getroffen in de verwachting dat iedereen zich daaraan gaat houden en 
daardoor de ouderen en zieken onder ons zoveel mogelijk te beschermen. Ook OCEANDIVA geeft hier gehoor aan. 
Ook heeft de overheid ongeëvenaarde financiële hulp geboden aan de bedrijven en sectoren die het hardst worden 
getroffen en dat geeft ons allen veel rust. OCEANDIVA behoort helaas tot deze categorie. 
 

De agenda van OCEANDIVA was meer dan goed gevuld en de verwachting was een geweldig jaar tegemoet te gaan 
met prachtige evenementen in 2020 waar we bij konden aanhaken. Helaas moeten wij constateren dat onze agenda 
tot en met juli a.s. in zijn geheel is geannuleerd, mede omdat evenementen tot nader order niet meer mogen 
plaatsvinden. 
 

Het merendeel van deze klanten verschuift het event naar de 2e helft van 2020 of 2021 en dat is een beetje goed 
nieuws. Echter komen we hierdoor ‘tijdelijk’ voor een enorme liquiditeitsuitdaging te staan, omdat er in deze hele 
periode geen euro binnen gaat komen. 
 

Gelukkig hadden we in 2019 ons beste jaar ooit en staan we er per eind 2019 ook beter voor dan ooit in onze balans 
(de jaarrekening is reeds gereed en wordt snel gepubliceerd). We zijn dus gezond en hebben veel perspectief voor 
de toekomst. 
 

Om deze gezonde toekomst te behouden, zullen we voor de korte termijn wel draconische maatregelen moeten 
treffen als het om onze korte termijn liquiditeiten gaat en hiervoor vragen wij  van alle leveranciers, partners, 
management en financiële instellingen medewerking en saamhorigheid. 
 

Vanaf vandaag ‘bevriezen’ wij alle crediteuren, aflossingen en rentebetalingen. Dit betekent uitstel van betaling en 
geen afstel van betaling. De banken hebben al aangegeven hieraan mee te werken; dat is ongekend en geeft de 
bijzonderheid van deze situatie aan. Voor de obligatiehouders betekent dit dat wij de aankomende rentebetaling 
zullen opschorten. Stichting Obligatiehouderbelangen zal binnenkort een buitengewone vergadering bijeenroepen 
om een besluit te kunnen nemen over de duur van het uitstel van rentebetalingen. 
 

Parallel hieraan, krijgen we veel hulp van de regering en dat lijkt ook snel te gaan. We hebben werktijdverkorting 
voor al het vaste personeel aangevraagd en komen in aanmerking voor een noodfonds voor liquiditeit om deze 
‘extreme’ situatie door te komen (mocht het noodfonds voldoende en tijdig beschikbaar zijn, dan zullen we de 
rentebetalingen per direct hervatten). 
 

We hopen en verwachten dat deze ‘extreme’ situatie na de zomer voorbij zal zijn, zodat we de normale betalingen 
en uitgaven weer kunnen hervatten. Indien dit het geval is dan zijn de ‘voortekenen’ als het om events gaat 
hoopgevend. Het doel is de nu niet betaalde rentes in de resterende looptijd of aan het einde van de looptijd ineens 
in te halen. 
 

Wij vinden het spijtig deze maatregelen te moeten nemen, maar vertrouwen op begrip en saamhorigheid in deze 
lastige tijden.  
 

Tot slot 
De wereld haalt even de stekker uit ons als mensen en we worden allemaal even gereset. Wij zijn ervan overtuigd, 
dat het ergens goed voor is en dat deze periode ons ook veel goeds gaat opleveren. 
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