
 

Deze rapporten worden op verzoek van de FSMA ingediend. Geen enkele verklaring 
of garantie, expliciet of impliciet, wordt of zal worden gegeven door het Bedrijf of hun 
respectievelijke bestuurders, partners, aandeelhouders, leden, werknemers of 
adviseurs of enig ander persoon met betrekking tot de juistheid of volledigheid van 
deze presentatie en geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt 
aanvaard voor de juistheid of toereikendheid daarvan of voor fouten, weglatingen of 
onjuistheden, nalatig of anderszins, die daarmee verband houden. Deze presentatie 
bevat bepaalde verklaringen, schattingen, doelstellingen en projecties die door de 
Vennootschap worden verstrekt met betrekking tot de verwachte toekomstige 
prestaties van Crescent en / of Option. Dergelijke verklaringen, schattingen, 
doelstellingen en projecties weerspiegelen belangrijke veronderstellingen en 
subjectieve beoordelingen door het management van de respectievelijke 
onderneming met betrekking tot verwachte resultaten. Deze aannames en 
beoordelingen kunnen al dan niet correct blijken te zijn en er kan geen garantie 
worden gegeven dat de schattingen, streefdoelen of projecties haalbaar zijn of zullen 
worden gerealiseerd.Option aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verifiëren 
van dergelijke verklaringen, schattingen, doelen en / of 
projecties. Dienovereenkomstig is Option, noch enige van hun respectievelijke 
bestuurders, partners, werknemers of adviseurs, noch enige andere persoon, 
aansprakelijk voor enig direct, indirect of gevolgschade of verlies geleden door een 
persoon als gevolg van een verklaring of verzuim van deze presentatie en elke 
dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk afgewezen. De rapporten dateren van 
30 maart 2018, en houden rekening met de op die datum gekende gegevens.  

 

De waardering van BDO werd uitgevoerd eind 2017 en gefinaliseerd op 30 maart 
2018. Zij hield rekening met de elementen die op dat ogenblik bekend waren. 
Sindsdien heeft één van de dochtervennootschappen van Crescent, nl. 2Invision 
Managed Services BV een andere Nederlandse ICT-service vennootschap 
overgenomen die in 2017 een omzet van 2.7mio EUR heeft gerealiseerd voor een 
EBITDA van 9% en werd het plan van Innolumis Public Lighting bijgesteld. De 
gezamenlijke impact van deze wijzigingen heeft geen significante negatieve 
gevolgen op de weerhouden waarde voor de inbreng van de Crescent-aandelen. 

 

 


