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Disclaimer

Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen 
prognoses aangaande de toekomstige financiële 
conditie en resultaten uit activiteiten van DPA Group 
N.V. en bepaalde plannen en doelstellingen. Uiteraard 
behelzen dergelijke prognoses risico's en een mate van 
onzekerheid, aangezien zij over gebeurtenissen in de 
toekomst gaan en afhankelijk zijn van omstandigheden 
die dan van toepassing zullen zijn. 
Veel factoren kunnen ertoe bijdragen dat de werkelijke 
resultaten en ontwikkelingen zullen afwijken van de 
prognoses zoals beschreven in dit document. Dit zijn 
onder andere algemene economische condities, 
schaarste op de arbeidsmarkt, verandering in de vraag 
naar (flexibel) personeel, veranderingen in 
arbeidsregelgeving, toekomstige koers- en 
rentewisselingen, toekomstige overnames, acquisities 
en desinvesteringen en de snelheid van technologische 
ontwikkelingen. De prognoses zijn dan ook uitsluitend 
geldig op de datum waarop dit document is opgesteld.
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1. Opening

2. Mededelingen

3. Samenstelling Raad van Bestuur
Voornemen benoeming Arnold van Mameren tot lid Raad van Bestuur in de functie van CEO

4. Samenstelling Raad van Commissarissen
Benoeming Eric Winter als lid Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar 
(stempunt) 

5. Rondvraag

6. Sluiting

Agenda



2. Mededelingen

a. Terugblik AVA 16 mei 2019
b. Kerncijfers HY 2019
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Kerncijfers DPA: HY 2019
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“nieuwe koers werpt vruchten af”

• Minder omzet en brutowinst door 
afstoten niet-kernactiviteiten 

• Omzet groei autonoom 4%

• Stijging autonome brutowinst met 5% 
(in % van de omzet van 27,2% naar 
27,5%)



Kerncijfers DPA: HY 2019
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“nieuwe koers werpt vruchten af”

• Autonome besparing op indirecte kosten 
van 1 miljoen euro

• Stijging EBITDA naar 6,2 miljoen euro 
(8,2% van de omzet)



3. Samenstelling Raad van 
Bestuur

Voornemen benoeming Arnold 
van Mameren tot lid Raad van 
Bestuur in de functie van CEO
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4. Samenstelling Raad van 
Commissarissen

Benoeming Eric Winter als lid Raad 
van Commissarissen voor een 
termijn van 4 jaar 

(stempunt) 
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5. Rondvraag
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6. Sluiting
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Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam

www.dpa.nl

020 515 15 55

Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Deze presentatie of onderdelen uit deze presentatie mogen op geen enkele manier gepubliceerd, gekopieerd, gedeeld of gebruikt

worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar; DPA Group N.V Copyright 2019


