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smartphoto group
Update dd. 10 januari 2022 inzake de inkoop van eigen aandelen
Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het
aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum op 17 september 2020, zoals bekendgemaakt op 16 september
2020, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 3 januari 2022 tot en met 7 januari 2022.
In deze periode heeft smartphoto group in totaal 1.117 aandelen ingekocht via het handelsplatform van Euronext.
Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming
met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities.

Na de hierboven vermelde transacties heeft smartphoto group via dit aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum
op 17 september 2020, 56.019 aandelen ingekocht. Na de overdracht van 16.426 eigen aandelen naar aanleiding van
de overname van Frucon² NV heeft smartphoto group in totaal 191.145 eigen aandelen in haar bezit, of 4,85% van het
totaal aantal uitgegeven aandelen (3.941.950).
In het kader van het lopende programma van inkoop eigen aandelen, kunnen nog eigen aandelen ingekocht worden tot
en met 31 mei 2023, of tot de vooropgestelde waarde van EUR 3.000.000 aan aandelen is verworven; zijnde nog voor
een waarde van EUR 1.747.576,41.
Het overzicht van alle transacties van inkoop eigen aandelen sinds 17 september 2020, de aanvang van het huidige
inkoopprogramma, is weergegeven op onze website www.smartphotogroup.com onder de rubriek:
“Investeerders/Informatie voor aandeelhouders/Inkoop eigen aandelen”.

Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep, is onder de naam smartphotoTM in 12 Europese landen actief in
B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit zoals geschenken, kaartjes,
fotoboeken, fotokalenders, prints en wanddecoratie.
Daarnaast is smartphoto group via Nayan, één van de online marktleiders in Europa op het gebied van persoonlijke
geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen voor bedrijven en consumenten, met websites als Gift.be
en GiftsforEurope.com. Nayan biedt bovendien als omni-channel agency een unieke full-service aan voor internationale
merken op zoek naar groei.
De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, ticker
symbool SMAR).
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