PERSBERICHT – Voorkennis
Wetteren, 5 november 2019 – 17.40 uur

Smartphoto verdubbelt zijn productiecapaciteit te Wetteren
om toekomstige groei te ondersteunen
Aankoop gebouw
Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep uit Wetteren, heeft vandaag de transactie gesloten
waarbij de totaliteit (100%) van de aandelen van Aultmore NV, een immobiliënvennootschap met
maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 21, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0888.480.111 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), werd overgenomen.
Aultmore NV is eigenaar van een onroerend goed gelegen te Wetteren, met een productieoppervlakte van 7000
m2 en een strategische ligging met een onmiddellijke aansluiting naar de E40. Het recente gebouw ligt op
slechts enkele minuten van de huidige vestiging in Wetteren.
Deze extra productieruimte, die in de zomer van 2020 volledig operationeel moet zijn, is nodig om voldoende
productiecapaciteit te hebben ter ondersteuning van de toekomstige groei.
Het zal tevens toelaten om de bestaande productieprocessen te optimaliseren, de workflows gevoelig te
verbeteren, en tijdens de piekperiodes voldoende capaciteit te hebben.
De totale investering voor de aankoop van het gebouw via de overname van de aandelen van de
immobiliënvennootschap Aultmore NV, inclusief de investeringen om het gebouw operationeel te maken voor
de activiteiten van smartphoto, bedraagt EUR 5 miljoen.

Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep, is actief in 12 Europese landen en richt zich vooral
tot consumenten. De aandelen van smartphoto group worden verhandeld op Euronext Brussels (ISIN
BE0974323553, ticker symbool SMAR). Smartphoto group is actief in B2C e-commerce met betaalbare
fotoproducten van hoge kwaliteit zoals fotoboeken, geschenken, kaartjes, kalenders, wanddecoratie en prints.

Financiële kalender
3 maart 2020 (1)
 vóór beurstijd
13 mei 2020
om 14.00 uur
26 augustus 2020 (1)

na beurstijd

Jaarresultaten 2019
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2020

Voor aanvullende informatie
Stef De corte*, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: m
 aggy.vandenstock@smartphoto.com  - Internet: www.smartphotogroup.com
* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA
(1)

Indicatieve data

(2)

Deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en
verwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en gelden enkel op datum waarop ze
worden gemeld. Het kan niet worden uitgesloten dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de
toekomstgerichte verwachtingen die in dit bericht zijn opgenomen.
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