Persbericht
Verenigde Nederlandse Compagnie NV
schrijft BAVA uit voor 19 december 2016
3 november 2016
Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt bekend dat aansluitend
op de persberichten van 5 en 11 oktober ook een overeenkomst is getekend voor
de overname van het bedrijfspand van DGB energie bv.
Het boekenonderzoek voor de overname van DGB energie bv en DGB bv is
inmiddels succesvol afgerond. VNC is overeengekomen ook het bedrijfspand over te
nemen tegen gunstige voorwaarde. VNC wil hiermee het vertrouwen uitspreken aan
de medewerkers van DGB en de toekomst van de ondernemingen. Het pand is
gevestigd aan de Lange-spruit 1, 7773 NE Hardenberg.
Het bestuur is van mening dat na de privatisering van de energiemarkt, er nu een fase
is aangebroken waarbij de consument van energie, de winst van zijn leverancier direct
terug kan ontvangen in zijn aandelenportefeuille . Iedere consument van energie kan
nu aandeelhouder worden van zijn eigen leverancier. “zodra u de lamp aan doet,
kunnen uw aandelen stijgen”
Geert Schaaij zal aanblijven als CEO om verdere invulling te kunnen geven aan de
groeistrategie van VNC.
De overname zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders en zal de
BAVA uitschrijven voor 19 december a.s. De agenda zal 7 november worden
gepubliceerd.

Vervolg strategie DGB:
DGB Energie is een energieleverancier aan de agrarische sector van boeren, voor
boeren. De wortels van DGB liggen in de agrarische sector waardoor ze de taal van de
boer spreken, de cultuur kennen en de specifieke eigenschappen van uw boerenbedrijf
weten. Een persoonlijke benadering, eerlijke energie en kennis van de markt zijn
kenmerkend voor DGB Energie. Met deze drie kernkwaliteiten kan DGB de markt
optimaal van dienst zijn. Voor DGB is nu de tijd aangebroken om de volgende stap te
zetten om naast de agrarische sector ook de consumenten en zakelijke markt te
voorzien van “agrarische” energie.
DGB is een bedrijf met een agrarische herkomst en is uitgeroeid tot een
dienstverlenend bedrijf in de agrarische sector. Het ontwikkelt en beheert onder
andere kwaliteitssystemen en aanverwante keurmerken door de gehele productieketen

voor veehouders. Door haar herkomst heeft DGB een duidelijke visie; zij ontwikkelt
haar diensten, ‘samen met en voor boeren’.
Zo is het keurmerk ‘Producert Gecertificeerd Scharrelvlees’ een onderdeel van DGB.
Dit jaar zijn er ook keurmerken ontwikkeld voor dierenartsen en vee-transporteurs.
DGB heeft ook in de varkenshouderij bekendheid onder de naam Varkenspost.nl en
beheert één van de meest bekende keten-kwaliteitssysteem ‘IKB Nederland’.
DGB ontwikkelt haar kwaliteitssystemen ook tezamen met andere stake-holders
binnen een keten zoals de overheid en sector-belangenorganisaties. Vaak worden de
keurmerken ontwikkeld onder accreditatie van NEN EN ISO standaarden. DGB is
goed gepositioneerd om ook internationaal (Europa) haar diensten aan te bieden.

Profiel VNC NV:
Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de
naam ‘VNC’ . De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en
het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere
ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en
faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de
groeiambities.

