Bestuur Novisource weer op sterkte
Nieuwegein, 30-11-2016

Tijdens de op 29 november jl. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders hebben de aandeelhouders ingestemd met de voorgestelde leden voor de
Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
Voor de Raad van Commissarissen zijn de heren Eddy Vermeire, Duco Wildeboer en Edwin
Groeneveld aangesteld. Eddy Vermeire is benoemd tot voorzitter. Om de zorg te dragen
voor een goede overdracht zullen de waarnemende commissarissen, de heren Philip van
Blanken en Peter Specht, resp. per 1 februari 2017 en 1 januari 2017 terugtreden.
In dezelfde vergadering zijn de heren Philip van Blanken en de Peter Specht benoemd tot lid
van de Raad van Bestuur. Peter Specht zal per 1 januari 2017 aantreden als CFO. Per 1
februari 2017 treedt Philip van Blanken aan als CEO.
De heer Eric Drossaert, a.i. CEO, zal per 1 februari 2017 terugtreden.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Eric Drossaert, Chief Executive Officer
+31 (030) 850 44 44
ir@novisource.nl
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking &
Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en
Diesis Consultancy.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource
actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en
operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur
ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te
ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op
de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP’ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij
aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke
opdrachten.
Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen.
Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.
Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen www.novisource.nl,
www.diesis.nl of www.bstreet.nl.

