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PERSBERICHT 
 
 
TULIP COMPUTERS VERKOOPT COMMODORE AAN YEAHRONIMO M EDIA VENTURES INC. 
 
 
 
Amersfoort, 27 december 2004 
 
 
Tulip Computers NV (Tulip Computers) heeft een Lett er Of Intent (LOI) getekend met 
Yeahronimo Media Ventures Inc. (YMV) waarbij Tulip Computers haar dochteronderneming 
Commodore International BV verkoopt voor een bedrag  van € 24 miljoen.  Met deze 
overname verkrijgt  YMV controle over het merk Comm odore ten behoeve van een verder te 
ontwikkelen wereldwijd entertainment concept.  
 
De verkoop van het merk Commodore is één van de initiatieven die voortvloeit uit de kernactiviteit 
Technology Sales. Deze activiteit is er op gericht technologische kennis alsmede intellectuele 
eigendomsrechten te commercialiseren door het aangaan van licentiecontracten en partnerships, 
veelal in combinatie met het introduceren van nieuwe productlijnen. 
 
Transactie 
De ondernemingen zullen in de komende weken, inclusief een due diligence, deze LOI omzetten 
in een definitieve overeenkomst. De overname heeft betrekking op het onmiddellijk overdragen 
van alle rechten met betrekking tot het merk Commodore inclusief het productengamma, de 
recentelijk gestarte projecten en partnerovereenkomsten. Het gegarandeerde verkoopbedrag van  
€ 24 miljoen, dat voor een deel is gerelateerd aan de toekomstige omzet van de Commodore 
activiteiten, zal gelijkmatig gespreid worden betaald voor  uiterlijk 31 oktober 2010. Naar 
verwachting zal deze transactie voor Tulip Computers over het boekjaar 2004 voor circa  
€ 4 miljoen bijdragen aan het jaarresultaat. 
 
Bij ondertekening van de formele overeenkomst levert Tulip Computers direct de meerderheid van 
de aandelen Commodore International BV aan YMV. Levering van de overige aandelen 
Commodore International BV zal gespreid plaatsvinden conform de realisatie van het 
overeengekomen betalingsschema. Naast de initiële transactie is tevens overeengekomen dat 
Tulip Computers actief blijft in het verkoopnetwerk van YMV inclusief het verlenen van 
ondersteuning aan het verder uitbouwen van Commodore. Ook houdt Tulip Computers voor een 
groot deel recht op eventuele netto inkomsten uit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die 
verband houden met de periode van voor de transactie.  
 
Groeistrategie 
Dankzij deze transactie kan Tulip Computers zich versneld richten op de beoogde groei van de 
overblijvende kernactiviteiten. Voor Tulip Computers vormt uitbreiding en vernieuwing van het 
huidige portfolio een belangrijk aspect van haar strategie. Zo zal ten aanzien van het continu 
groeiende merk Conceptronic aankomend jaar de focus sterk worden gericht op de nieuwe 
expansie mogelijkheden binnen en buiten Europa. Daarnaast creëert de Commodore-transactie  
een mogelijkheid tot versnelde ontwikkeling over te gaan van de recent overgenomen tablet pc 
productlijn. Onder de merknaam PaceBlade worden via haar dochteronderneming gevestigd in 
Taiwan onderscheidende tablet pc’s ontwikkelt en wereldwijd gedistribueerd.  
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Het eigen productportfolio van Tulip Computers bestaat daarnaast tevens uit de Tulip productlijn 
waaronder de PC voor de medische branche alsmede de training en consultancy activiteiten die 
worden aangeboden via het opleidingsinstituut NewLevel.nl. Naast gerichte vernieuwing binnen de 
dochterorganisaties zal Tulip Computers zich tevens richten op nieuwe innovatieve producten en 
diensten waaronder het recent genomen belang in de Tulip Ego, een onderscheidend lifestyle 
notebook.  
 
Tulip Computers ziet het commercialiseren van dergelijke innovatieve technologische concepten 
als een verdere stap in de uitbouw van haar strategie inkomsten te genereren uit kennis en 
technologie en bovendien als een verdere concretisering van de doelstelling zich door design te 
onderscheiden in de ICT markt. 
 
Over Yeahronimo Media Ventures Inc. 
Yeahronimo Media Ventures (YMV) is opgericht in juli 2004 door SATXS Communications BV en 
Yeahronimo NV. YMV heeft haar hoofdvestiging in Beverly Hills, Californië, en het Nederlandse 
kantoor is gevestigd in Baarn. YMV is als pioneer in korte tijd uitgegroeid tot een full service bedrijf 
van digitale media en content distributie.  
 
Als totaal aanbieder van legale muziek downloads, sportprogramma’s en live-concerten stelt YMV 
de consument in staat achterover te leunen en te genieten van de beste artiesten, voetbal, hockey 
en dance events zoals Sensations en DJ Tiësto in concert. Hierbij verzorgt YMV het gehele traject 
vanaf content creatie tot multi-channel distributie via breedband, kabel en satelliet.  
 
YMV heeft van Tulip Computers reeds eerder de rechten verkregen om muziek, games en in de 
nabije toekomst films digitaal te distribueren via de CommodoreWorld portal en het tevens online 
aanbieden van Commodore hardware producten. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Tulip Computers NV 
Directie Secretariaat 
Postbus 150 
3800 AD  AMERSFOORT 
Tel:  033 - 45.49.300 
Fax:  033 - 45.49.499 
E-mail: press@tulip.com  
Internet: www.tulip.com  
 
Yeahronimo Media Ventures Inc. 
Afdeling Communicatie 
Hermesweg 15 
3741 GP BAARN 
Tel:  035 - 5430507 
Fax: 035 – 5430507 
Email: press@ymvinc.com  
Internet : www.ymvinc.com  
 


