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Smartphoto group lanceert nieuw inkoopprogramma
eigen aandelen

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft
beslist om een nieuw aandeleninkoopprogramma te lanceren met een maximale waarde van 1.500.000 euro aan eigen
aandelen. De periode vangt aan op 17 juni 2022 en eindigt op 30 juni 2023, of eerder wanneer de vooropgestelde
waarde aan eigen aandelen wordt verworven.

Zoals voorzien in de statuten van smartphoto group NV, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11
mei 2022 een volmacht aan de Raad van Bestuur verleend overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Met dit nieuwe programma streeft smartphoto group er verder naar om de vrije kasstroom deels aan te wenden om de
pool van eigen aandelen te verhogen als investering, alsmede voor de financiering van mogelijke toekomstige
overnames.

De Raad van Bestuur van smartphoto group heeft voor de uitoefening van dit nieuwe aandeleninkoopprogramma
opnieuw een discretionair mandaat toegekend aan KBC Securities, dat bevoegd is om aandelen smartphoto group te
kopen, zowel door verhandeling op Euronext Brussels als buiten de gereglementeerde markt, en dit enkel tijdens open
periodes. Binnen dit mandaat zijn ook block trades mogelijk. Tijdens de looptijd van dit inkoopprogramma zal
smartphoto group de markt regelmatig informeren over de transacties van inkoop van de eigen aandelen via
persberichten, in lijn met de toepasselijke regelgeving.

Het aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum 17 september 2020 werd op 4 mei 2022 afgerond. Onder dit
programma werden 115.453 eigen aandelen ingekocht voor een waarde van 2.999.980,08 euro, waarvan 28.109
aandelen (813.220,20 euro) via blocktransacties.

In totaal heeft smartphoto group momenteel 250.579 eigen aandelen in haar bezit, of 6,36% van het totaal aantal
uitgegeven aandelen (3.941.950).

Het overzicht van alle transacties van inkoop eigen aandelen wordt weergegeven op onze website
www.smartphotogroup.com onder de volgende rubriek: “Investeerders/Informatie voor aandeelhouders/Inkoop eigen
aandelen”.

http://www.smartphotogroup.com


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 marktleiders in e-commerce distributie in Europa door het
aanbieden van een unieke ‘e-commerce as a service’ (EAAS) voor internationale merken op zoek naar groei, en de
verkoop aan bedrijven van persoonlijke geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen via websites als
Gift.be en GiftsforEurope.com.

De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, tickersymbool
SMAR).
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* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

This press release is also available in English.
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