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Brill kondigt overname aan van uitgeverij Editions Rodopi
Leiden, 3 april 2014
Koninklijke Brill N.V., de internationale wetenschappelijke uitgever, kondigt de overname aan van Editions Rodopi B.V.
te Amsterdam.
Brill en Rodopi maken bekend dat zij in beginsel overeenstemming hebben bereikt over de overname door Brill van alle
aandelen van Editions Rodopi B.V. te Amsterdam. De overname betreft internationaal hoog aangeschreven boekenreeksen
en tijdschriften onder meer op het gebied van geschiedenis, filosofie, theologie, sociale wetenschappen, linguïstiek, literatuur
en cultuur. In totaal wordt een boekenfonds van ruim 3.000 titels overgenomen, met een aanwas van 130 nieuwe titels per
jaar. De omzet van het fonds bedraagt ruim € 1m op jaarbasis. De overname zal nog dit jaar bijdragen aan de winst per
aandeel van Brill. De definitieve overname is afhankelijk van een positieve uitkomst van het boekenonderzoek. Volgens de
plannen zal de overdracht van het fonds met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 zijn beslag krijgen. De aandeelhouders
van Rodopi laten zich bij deze transactie adviseren door EY Transaction Advisory Services.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sam Bruinsma, Vice President Business Development Brill
(++31 (0)71- 535 35 17 of bruinsma@brill.nl).
Profiel
Brill is een beursgenoteerde, sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is
gevestigd. De nadruk van de fondsen ligt op de gebieden: Ancient Near East and Jewish Studies; Middle East and Islamic
Studies; Asian Studies (incl. Global Oriental and Hotei imprints); Classical Studies; History; Biblical and Religious Studies;
Language & Linguistics; Biology; Human Rights and Public International Law (Nijhoff imprint). De overwegend Engelstalige
publicaties bestaan uit (boeken)series, encyclopedieën, tijdschriften en primaire bronnencollecties en worden in beginsel
zowel in druk als elektronisch beschikbaar gesteld. De voornaamste afzetmarkten zijn Europa, de Verenigde Staten en Japan.
De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. www.brill.com
Over Editions Rodopi B.V.
Rodopi is na haar oprichting in 1966 gegroeid tot een internationale en onafhankelijke academische uitgeverij op het gebied
van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Vanuit haar kantoor in Amsterdam publiceert Rodopi jaarlijks meer
dan 130 nieuwe titels. Rodopi heeft een portfolio van meer dan 60 series en tijdschriften. Nieuwe publicaties bestaan zowel
uit monografieën, reeksen en tijdschriften. Rodopi publiceert in het Engels, Duits, Frans en Spaans voor een breed
internationaal publiek van wetenschappers, academici en andere lezers. www.rodopi.nl
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