Persbericht
Uitstel van openbaarmaking jaarlijks financieel verslag en jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
De publicatie van de jaarcijfers 2019 van NV Bever Holding (“Bever”) wordt uitgesteld.
Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de publicatie wel mogelijk is. De algemene
vergadering zal na publicatie van het jaarrapport 2019 uitgeschreven worden. De
oproep daartoe zal volgens de daarvoor geldende regels worden gedaan.
De bijzondere tijd veroorzaakt door Covid-19 pandemie brengt veel verstoringen en
onzekerheden met zicht mee. Zo bevindt de directeur van de vennootschap zich in een
land met een volledige Lock-down. Derhalve is er meer tijd nodig voor het opstellen en
controleren van het jaarrapport.
Bever en haar Raad van Commissarissen zijn nog niet succesvol geweest om het proces
van selectie van een nieuwe accountant voor de vennootschap af te ronden. Gezien de
druk op accountantsorganisatie is het aantal kantoren dat een vergunning heeft om
beursgenoteerde vennootschappen te controleren in 2019 teruggebracht naar zes
kantoren. Mede hierdoor is door Bever besloten om de formele selectie van een nieuwe
accountant voor het boekjaar 2019 naar begin 2020 te verplaatsen.
Onder andere door de beperkingen omtrent Covid-19 is het selectieproces nog niet
afgerond omdat het ook fysiek niet mogelijk is om de te selecteren accountants in dit
proces fysiek te ontmoeten. Gezien de verwachte versoepelingen in Covid-19
beperkingen wordt het selectieproces weer opgestart en worden vijf
accountantsorganisaties gevraagd een offerte uit te brengen voor de controle van de
jaarrekening van N.V. Bever Holding 2019.

Bever streeft ernaar om dit selectieproces zo snel mogelijk af te ronden en met de
nieuwe accountantsorganisatie een planning overeen te komen om tot uitvoering en
afronding van de accountantscontrole over het boekjaar 2019 te komen.
De verwachting per heden is dat publicatie van een gecontroleerde jaarrekening niet
vòòr 30 juni 2020 zal plaatsvinden.
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