NEWS RELEASE
Den Haag, 4 januari 2021

NIBC organiseert buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders op 15 februari 2021
Vandaag publiceert NIBC Holding N.V. de convocatie en de bijbehorende vergaderdocumenten voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op maandag 15 februari 2021 in Den Haag.
De convocatie bevat informatie over het registratieproces, aanwezigheid en stemmen voor de BAVA. Alle
documenten inclusief de agenda en de bijbehorende toelichting, zijn beschikbaar op de website van NIBC.
De BAVA zal besluiten over de wijziging van de statuten van NIBC Holding N.V. zoals vereist door De
Nederlandsche Bank in relatie tot het openbaar bod op alle gewone aandelen in het uitstaande aandelenkapitaal
van NIBC Holding N.V. door Flora Acquisition B.V.
De BAVA wordt gehouden in het pand van NIBC, Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag om 11.30 uur CET. In het
kader van de COVID-19 pandemie, heeft NIBC specifieke maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid
van haar werknemers en belanghebbenden te waarborgen. Om die reden is voorzien dat de BAVA op afstand zal
plaatsvinden.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website www.nibc.com.

Profiel van NIBC
NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers
willen we onze 'THINK YES' mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit
van onze klanten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van
hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en
brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland
(Den Haag en Amsterdam), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden onze zakelijke klanten (voornamelijk
middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan ondernemers
in geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De midmarket is dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op
beslissende momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management
buy-outs, investeringen en strategische financieringen en herfinancieringen.
U kunt meer lezen over NIBC op www.nibc.com.
Kijk voor meer informatie op onze website (www.nibc.com) of neem contact op met:

Judith Jansen
Company Secretary
T: +31 70 342 9648
E: Judith.jansen@nibc.com
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