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Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. (‘DOCDATA’ of ‘Vennootschap’) en 
The Internet of Cars V.O.F. (‘TIOC’ of ‘Bieder’), ingevolge artikel 16 lid 2 van het Besluit openbare 
biedingen Wft (‘Bob’) in verband met het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door 
TIOC op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA (het ‘Bod’). 
Deze mededeling bevat geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om 
aandelen DOCDATA te kopen of hier op in te schrijven. Het Bod is uitgebracht door middel van het 
door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de ‘AFM’) goedgekeurde biedingsbericht van 
8 november 2016 (het ‘Biedingsbericht’). De woorden die in dit persbericht met hoofdletters 
worden geschreven maar niet gedefinieerd zijn in dit persbericht hebben de betekenis die daaraan 
wordt gegeven in het Biedingsbericht. 
 
 

AANDELENBELANG IN DOCDATA N.V. ALS AANGEMELD 
ONDER HET BOD VAN THE INTERNET OF CARS V.O.F.  

WORDT GECORRIGEERD TOT 52,105%  

 
Op woensdag 4 januari 2017 is het Bod dat door TIOC was uitgebracht op 8 november 
2016 op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA door TIOC 
gestand gedaan. Gedurende de Aanmeldingstermijn zijn 4.007.192 Aandelen aangemeld 
(de ‘Aangemelde Aandelen’), welke 57,246% van alle geplaatste en uitstaande aandelen 
in het kapitaal van DOCDATA en een waarde van EUR 801.438,40 (uitgaande van de 
Biedprijs van EUR 0,20 per Aandeel) vertegenwoordigen. Levering van, en betaling op, 
alle Aangemelde Aandelen heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 januari 2017. 
 
Recent is gebleken dat één van de aangesloten instellingen per abuis namens één partij, 
die bij deze aangesloten instelling een effectenrekening aanhoudt waarop aandelen in het 
kapitaal van DOCDATA werden gehouden, in strijd met de instructie door deze partij, ten 
onrechte het gehele aandelenbelang van deze partij in DOCDATA onder het Bod heeft 
aangemeld. De door de partij gegeven instructie hield in dat deze partij een belang van 
359.840 aandelen (5,141%) in het kapitaal van DOCDATA zou behouden, welke 
aandelen derhalve niet door de aangesloten instelling hadden mogen worden aangemeld 
onder het Bod. Geconstateerd is derhalve dat de Aangemelde Aandelen, zoals gemeld op 
4 januari 2017 bij gestanddoening van het Bod, ten onrechte deze 359.840 aandelen 
(5,141%) bevatten en dat deze fout dient te worden hersteld.  
 
TIOC zal ter correctie de door de betreffende aangesloten instelling per abuis 
aangemelde en geleverde 359.840 aandelen (5,141%) in het kapitaal van DOCDATA 
terugleveren aan desbetreffende partij tegen terugbetaling van de door partij ontvangen 
Biedprijs van EUR 0,20 per aandeel (in totaal EUR 71.968,00). De aandelentransactie, 
welke hiertoe dient plaats te vinden, is door de betreffende aangesloten instelling vooraf 
ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd, welke goedkeuring inmiddels ook is verkregen, 
en deze aandelentransactie zal donderdag 12 januari 2017 worden uitgevoerd. 
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Na uitvoering van deze aandelentransactie zal TIOC in totaal nog 3.647.352 aandelen 
(52,105%) in het kapitaal van DOCDATA bezitten. TIOC en de desbetreffende partij, die 
de aandelen krijgt teruggeleverd, zullen onverwijld na uitvoering van deze 
aandelentransactie nieuwe meldingen aan de AFM doorgeven ten behoeve van opname 
in het register substantiële deelnemingen van het correcte aandelenbelang dat beide 
houden in DOCDATA.  
 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie inzake het Bod wordt uitdrukkelijk verwezen naar het 
Biedingsbericht en de Standpuntbepaling. Deze beide documenten zijn, evenals alle 
persberichten van DOCDATA, beschikbaar en online te raadplegen via de corporate 
website, www.docdatanv.com. 
 
 
 

------------------------------------------ 
 
 
 
 
Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee 
volledig autonome “lines of business” Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf. 
 
 
Waalwijk, Nederland, 11 januari 2017 
 
 
Verdere informatie:  DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. 0416 631 100 
Corporate website: www.docdatanv.com  
 
 
Verdere informatie:  The Internet of Cars V.O.F., G.J. van Lookeren Campagne,  

Tel. 06 22186209 
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