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Brill rondt overname af van Editions Rodopi 

 

Leiden, 12 juni 2014 

 

Brill, de internationale wetenschappelijke uitgever uit Leiden, neemt alle aandelen over van Editions Rodopi. 
 

Volgend op een eerdere intentieverklaring, heeft Koninklijke Brill N.V. vandaag alle aandelen overgenomen van uitgeverij 

Editions Rodopi B.V te Amsterdam. Het overgenomen fonds betreft internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijke 

boekenseries en tijdschriften op de gebieden geschiedenis, filosofie, theologie, sociale wetenschappen, linguïstiek, literatuur 

en cultuurstudies. De complete fondslijst omvat meer dan 3000 titels en groeit met 130 titels per jaar, merendeels in de 

Engelse taal, maar ook in het Frans, Duits en Spaans. De jaaromzet van het fonds is circa Euro 1 miljoen. De overname vindt 

plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 en Brill verwacht dat de overname een positief effect zal hebben op de 

winst per aandeel in 2014. 

 

Dhr. Herman Pabbruwe, CEO van Brill, licht toe: “We zijn buitengewoon tevreden met de sluiting van deze overeenkomst. 

We zijn zeer vereerd alle auteurs, redacties, klanten en het personeel van Editions Rodopi te mogen verwelkomen bij Brill. En 

we vertrouwen er op dat wij hun van dienst zullen kunnen zijn zoals men gewend is van Rodopi. In de komende maanden 

zullen we beide uitgeefoperaties goed op elkaar afstemmen en wel zodanig dat de dagelijkse gang van zaken er niet door 

wordt gehinderd.” 

 

Dhr. Fred van der Zee, terugtredend als directeur-aandeelhouder van Editions Rodopi, zei: “Ik ben ervan overtuigd dat ons 

uitgeefprogramma een uitstekende en passende aanvulling is op Brill’s uitgebreide productaanbod in de geestes- en sociale 

wetenschappen. Bovendien heeft Brill een uitgeefomgeving ontwikkeld die klaar is voor de toekomst. Zowel het personeel als 

de auteurs en de redacties van Rodopi zullen sterk profiteren van de expertise van zo’n befaamd uitgevershuis.” 

 

Tot nader bericht verandert er niets in de huidige bestelwijze en klantenservice van Editions Rodopi. Voor de complete 

fondslijst of voor bestelinformatie kunt u terecht op www.rodopi.nl.  

 

De aandeelhouders werden geadviseerd door EY Transaction Advisory Services (Kees Slump, Evert Everaarts) en HvG (Gaby 

Heere, Lesley Miloševic).  

 

Als u vragen heeft over dit persbericht neem dan s.v.p. contact op met Sam Bruinsma, Vice President Business Development 

Brill (071- 535 35 17 / 06-50254555 of bruinsma@brill.com). 

 

 

Profiel Brill 

Brill is een beursgenoteerde, sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is 

gevestigd. De nadruk van de fondsen ligt onder meer op Middle East and Islamic Studies, Asian Studies, Classical Studies, 

History, Biblical and Religious Studies, Language & Linguistics, and International Law. 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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