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Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. (‘DOCDATA’ of ‘Vennootschap’) en 
Cocoondd B.V. (‘Cocoondd’ of ‘Bieder’), ingevolge artikel 16 lid 1 van het Besluit openbare 
biedingen Wft (‘Bob’) in verband met het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door 
Cocoondd B.V. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA 
N.V., die niet reeds gehouden worden door Cocoondd B.V (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 15 juli 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. 
 
 

COCOONDD B.V. DOET HET BOD OP DOCDATA N.V. 
NIET GESTAND 

 
Cocoondd bevestigt vandaag dat zij haar Bod op DOCDATA niet gestand zal doen, als 
gevolg van het feit dat de door de Bieder gehouden aandelen samen met de aandelen die 
zijn aangemeld onder het Bod minder dan 60% (zestig procent) van de geplaatste en 
uitstaande gewone aandelen DOCDATA vertegenwoordigen, waardoor niet alle Gestand-
doeningsvoorwaarden zijn vervuld. 
 
Gedurende de Aanmeldingstermijn van het Bod zijn er 1.903.212 Aandelen aangemeld 
(de ‘Aangemelde Aandelen’), welke 27,189% van alle geplaatste en uitstaande aandelen 
in het kapitaal van DOCDATA en een waarde van EUR 666.124,20 (uitgaande van de 
Biedprijs van EUR 0,35 per Aandeel) vertegenwoordigen. 
 
De Aangemelde Aandelen samen met de 1.869.014 Aandelen in DOCDATA (26,700%) 
die reeds werden gehouden of waren verworven door Cocoondd op het moment van het 
uitbrengen van het Bod, bedragen in totaal 3.772.226 Aandelen en vertegenwoordigen 
53,889 % van alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA. 
 
 
Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
 
Als gevolg van het niet gestand doen van het Bod zullen de door de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA op 31 augustus 2016 (onder 
opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod) genomen besluiten tot (i) het 
doorvoeren van een partiële wijziging van de statuten van DOCDATA, en (ii) het verlenen 
van finale kwijting aan de aftredende commissarissen voor het door hen gehouden 
toezicht gedurende het boekjaar 2016 tot aan heden, niet worden geëffectueerd.  
 

Persbericht 
Te verspreiden op dinsdag 27 september 2016 

Continental Time 14.00h. 
U.K. 13.00h. / U.S. Eastern Standard Time 08.00h. 
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Daarnaast zullen als gevolg van het niet gestand doen van het Bod de heer H.M. Koorstra 
en de heer J.V. Elsendoorn niet aftreden als Voorzitter respectievelijk lid van de Raad van 
Commissarissen van DOCDATA. De Raad van Commissarissen van DOCDATA blijft 
derhalve bestaan uit drie personen, te weten de heren H.M. Koorstra, A. Schouwenaar en 
J.V. Elsendoorn. 
 
 
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 van DOCDATA, 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, 27 september 2016 
 
 
Verdere informatie:  DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. 0416 631 100 
Corporate website: www.docdatanv.com  
 
 
Verdere informatie:  Cocoondd B.V., gevestigd te Bergen (Noord-Holland) 
Woordvoerder:  B.A.M. van Hedel, Tel. 06 53 37 90 84 
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