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Closing details bij definitieve overeenkomst overname Quest Photonic Devices B.V. en Olympus. 

Refererend aan het persbericht van 28 januari 2021, waarbij de overname van Quest Photonic 

Devices B.V. werd aangekondigd, worden in dit persbericht de verdere details gegeven over de finale 

afronding van de overname. 

Laatste handelsdag 

De laatste handelsdag op de NPEX van de certificaten van aandelen was maandag 8 februari. De 

overdracht van de aandelen heeft vandaag plaatsgevonden. De certificaathouders hebben recht op 

een vergoeding in cash pro rata het aantal gehouden certificaten en de hieronder gemelde waarde per 

certificaat. 

Koopprijs 

Volgens de koopovereenkomst tussen Quest Management B.V. en Stichting Administratiekantoor 

Quest Photonic Devices ("STAK") als verkopers en Olympus Winter & Ibe GmbH als koper met 

betrekking tot de verkoop van 100% van de aandelen in Quest Photonic Devices B.V. ("Quest" of de 

"Onderneming") (de"Koopovereenkomst") zal Olympus aan alle aandeelhouders (en 

certificaathouders) een eerste vergoeding in cash betalen van EUR 15,96 (vijftien euro en 

zesennegentig euro cent) per aandeel welke prijs tot stand is gekomen na inhouding van het gedeelte 

van de koopprijs dat in escrow zal worden gehouden voor enige verplichting van de verkopers onder 

de  Koopovereenkomst (EUR 4.2 miljoen (vier miljoen tweehonderdduizend euro )), en de holdback in 

verband met enige onttrekkingen (EUR 0.5 miljoen (vijfhonderdduizend euro)) en kosten.  

Met de NPEX is afgesproken dat de NPEX de verdere afhandeling van toekomstige uitbetaling voor 

haar rekening zal nemen over de komende jaren.  De kosten hiervan (EUR 0,08 (acht eurocent) per 

certificaat) zal STAK bij de eerste cash uitbetaling verrekenen. De eerste uitbetaling is derhalve EUR 

15,88 (vijftien euro en achtentachtig eurocent) per certificaat, welke binnen 5 werkdagen na ontvangst 

door STAK worden uitgekeerd aan de NPEX. 

Quest obligaties genoteerd op NPEX 

Quest en Stichting Obligatiehoudersbelangen hebben gesprekken gevoerd waarvan de uitkomst 

maandag 8 februari aan de obligatiehouders is voorgelegd met een uitnodiging voor een 

buitengewone vergadering voor obligatiehouders waar het voorstel ter stemming wordt gebracht.  De 

vergadering is alleen toegankelijk voor houders van obligaties en deze houders hebben een uitnodiging 

ontvangen.  

 

 



 

Adviseurs 

Tijdens de onderhandelingen en afronding zijn de gezamenlijke aandeelhouders (STAK en Quest 

Management B.V.) juridisch begeleid en vertegenwoordigd door Centrum voor Bedrijfsopvolging B.V. 

en MA Law B.V. 

Toekomstgerichte verklaringen  

Dit persbericht van Quest kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt 

tot die met betrekking tot Quest's financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, 

partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven. De Onderneming waarschuwt dat 

dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden en dat 

de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico's en onzekerheden omvatten, zonder beperking, 

het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van 

het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en 

rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of 

boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te 

identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren. 

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van 

de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn 

uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op 

zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, die moeten worden genomen vanaf 

de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving. 

Voorwetenschap  

Dit persbericht heeft betrekking tot de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of zou hebben 

gekwalificeerd, als koersgevoelige informatie in de zin van Artikel 7(1) van de Verordening (EU) Nr. 

596/2014 (Verordening Marktmisbruik). 

 

Voor meer informatie: 
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