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Bericht alleen voor: Voormalige certificaathouders Quest Photonic Devices B.V. 

Alle houders van certificaten Quest Photonic Devices B.V. op 8 februari 2021 worden via dit bericht op 

de hoogte gesteld van een uitbetaling van de vastgelegde gelden in Escrow. 

Als onderdeel van de overname van Quest Photonic Devices B.V. door Olympus Corporation hebben 

de voormalige certificaathouders recht op toekomstige uitbetalingen. NPEX en Quest hebben hiervoor 

een overeenkomst afgesloten dat NPEX de berichten richting de certificaathouders en financiële 

afwikkeling zal faciliteren.  

Een van deze uitbetalingen is de afwikkeling van 50% van de in Escrow staande gelden. Bij de overname 

is er 4.200.000 Euro in Escrow vastgelegd i.v.m. mogelijke toekomstige claims en eventuele 

verrekeningen na de overname.  Op 9 februari 2022 verliep de eerste 50%  (2.100.000 Euro) van deze 

Escrow en is dit bedrag beschikbaar gesteld.   

Deze betaling is afgewikkeld en inmiddels aan de STAK uitbetaald.  Volgens eerdere berichten was de 

totale uitbetaling van Escrow en Holdback begroot op € 2,31 (excl. Ingehouden kosten) per cerficiaat. 

Deze betaling van de Escrow is groot € 1,03 (excl. Ingehouden kosten) en zal gezien worden als een 

tweede betaling binnen de begrote € 2,31.  Van deze betaling zijn kosten in mindering gebracht en een 

deel aan kosten gereserveerd door de STAK.  Derhalve zal met deze betaling € 0,99 cent per certificaat 

netto worden uitgekeerd aan certifcaat.  Totaal is er inmiddels € 1,43 uitgekeerd van de € 2,31 (excl. 

Ingehouden kosten).  

Mogelijke toekomstige betalingen (De resterende achtergehouden Escrow) zijn afhankelijk van het 

mogelijk inroepen van garanties en worden verwacht maximaal € 1,03 per certificaat te omvatten (excl. 

In te houden kosten). 

Over de Milestone payments wordt pas in verder in 2022 definitief nieuws verwacht, maar vooralsnog 

is de voortgang positief. 

De uitbetaling zal binnen 5 dagen na uitgifte van dit bericht worden uitbetaald.   

 

Voor meer informatie: 

Richard Meester - CEO Quest Photonic Devices B.V. 

Telefoon: +31 (0) 6 - 51 41 02 82 

E-mail: richard.meester@quest-innovations.com 


