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Persbericht 
23 februari 2022 

 
Stern aandeelhouders keuren transactie met Hedin 
goed, inclusief voorstel agio-uitkering 
 

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt 
bekend dat aandeelhouders vandaag tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering de verkoop van 
SternFacilitair aan Hedin Mobility Group hebben goedgekeurd. De overname behelst alle kernactiviteiten 
van Stern Groep, met uitzondering van het belang dat Stern Groep houdt in Bovemij. Streven is de 
transactie in de eerste helft van maart 2022 te effectueren. Vervolgens zal de Agio-uitkering van € 14,50 
per aandeel binnen 10 dagen na effectueren van de transactie betaalbaar gesteld worden. 
 
Aandeelhouders keuren transactie met Hedin Mobility Group goed 
Vanochtend hebben aandeelhouders ingestemd met de verkoop van SternFacilitair B.V. aan het Zweedse Hedin 
Mobility Group AB. Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer content met de transactie en zijn ervan 
overtuigd dat met Hedin een goede partner voor Stern is gevonden. 
 

Voorstel Agio-uitkering goedgekeurd 
Stern Groep zal binnen 10 dagen na effectuering van de transactie een Agio-uitkering betaalbaar stellen van       
€ 14,50 per aandeel. Zodra de definitieve transactiedatum bekend is zal dit door middel van een persbericht 
worden bekend gemaakt. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op 
grond van fiscale regelingen (deelnemingsvrijstelling) een ander tarief van toepassing is.  
 

Naamswijziging 
Na de transactie is Hedin Mobility Group voornemens de merknaam Stern in Nederland voorlopig voort te zetten. 
Om na effectuering van de transactie verwarring te voorkomen hebben aandeelhouders door middel van een 
statutenwijziging ingestemd met wijziging van de naam van Stern Groep in PB Holding N.V. 
 
De presentatie van de Directie die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering is gegeven, inclusief de 
inschatting van de operationele kosten van PB Holding na de transactie, is te vinden op www.sterngroep.nl. 

 
Stern na de transactie 
Na de transactie en de Agio-uitkering is PB Holding N.V. schuldenvrij en beschikt de vennootschap over een 
beperkt bedrag aan liquiditeiten dat voldoende is om de komende twee jaar als beursfonds aan haar lopende 
verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Na de transactie zullen strategische opties met het Bovemij-belang 
nader worden onderzocht, waarbij ontsluiting van de marktwaarde van Bovemij en optimalisering van de 
opbrengst voor aandeelhouders voorop staat. De boekwaarde van dit belang bedraagt thans € 19,4 miljoen op 
basis van de laatste officiële waardering van Bovemij. 
 
Op de Algemene Vergadering van PB Holding N.V. op 12 mei 2022 zal worden voorgesteld de Raad van 
Commissarissen terug te brengen van drie naar twee leden, in welk kader de heer H. ten Hove zal uittreden.  
Tevens zal op deze Algemene Vergadering een voorstel worden geagendeerd voor aanpassing van de beloning 
van de Raad van Commissarissen en de Directie. 
 
De Oproeping en volledige Agenda voor de Algemene Vergadering van PB Holding op 12 mei 2022 zullen op  
31 maart 2022 worden gepubliceerd. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast 
(Stern Groep), T (020) 613 60 28. 
 
 

 

 

Over Stern 
Stern is een grote Nederlandse automotive retailer en sinds 2000 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Na verkoop van de bedrijfsactiviteiten van 
Stern aan Hedin Mobility Group zal de naam wijzigen in PB Holding NV. Na uitbetaling van het overgrote deel van de opbrengst van de verkoop 
van de bedrijfsactiviteiten van Stern, houdt PB Holding nagenoeg uitsluitend een 5,06% belang in certificaten van aandelen in Bovemij N.V. met 
een huidige boekwaarde van € 19,4 miljoen.  

 


