
 
 

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie 
 
Wetteren, 29 september 2017 – 17.35 uur  
 

Vereenvoudiging organisatie en aandelenhergroepering 

 

● Vereenvoudiging groepsstructuur door fusie van een aantal vennootschappen 

● Intentie tot 1 voor 10 aandelenhergroepering 

 
Na de succesvolle turnaround en de naamsverandering naar smartphoto, wenst de groep de organisatie nog               

verder te vereenvoudigen door de juridische structuur af te stemmen op de operationele structuur. Deze               

vereenvoudiging in de structurele organisatie heeft als doel de complementaire activiteiten, met name de              

groepsondersteunende diensten en de marketingdiensten te centraliseren binnen de groepsvennootschap,          

zijnde smartphoto group NV om te komen tot een operationele, administratieve en juridische integratie die zal                

leiden tot verhoogde efficiëntie.  

 

Hiervoor zal het bedrijf aan zijn aandeelhouders op de Buitengewone Algemene Vergadering van             

Aandeelhouders van 14 november 2017 vragen om in te stemmen met in eerste instantie de fusie door                 

overneming van smartphoto services NV door smartphoto group NV, gevolgd door de fusie door overneming               

van smartphoto NV door smartphoto group NV en tenslotte de afsplitsing van de ICT-afdeling van DBM Color                 

NV naar smartphoto group NV.  

De fusievoorstellen en het splitsingsvoorstel werden inmiddels ter griffie neergelegd. De uitnodiging tot de              

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders volgt binnen enkele weken. 

 

 

Smartphoto, één van de leidende e-commerce bedrijven in Europa voor fotoproducten kondigt vandaag ook              

haar intentie aan om aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november              

2017 een 1 voor 10 aandelenhergroepering voor te stellen met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de                 

Vennootschap.  

 

De Vennootschap is van mening dat de aandelenhergroepering gepast is gelet op de huidige aandelenkoers en                

het aantal uitstaande aandelen. Met de hergroepering wil smartphoto het aantal aandelen in omloop              

rationaliseren. 

Zodoende zou deze verrichting toelaten om de volatiliteit van de koers te beperken en tot een correcte                 

verhouding te komen tussen de prijs van het aandeel en de forfaitaire kosten die de bankinstellingen                

toepassen voor het bijhouden, beheer, de overdracht en de verkoop van aandelen. 

 

 

Bijkomende en meer gedetailleerde informatie met onder meer de modaliteiten met betrekking tot de              

aandelenhergroepering zal na de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van           

Aandeelhouders van 14 november 2017  worden gecommuniceerd.  

 

  



 
 
 

 

Over smartphoto group 

Smartphoto group is actief in 14 Europese landen en richt zich vooral tot consumenten. De aandelen van                 
smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0003663748, ticker symbool SMAR). 

Smartphoto group is actief in B2C E-commerce met betaalbare fotoproducten van hoge kwaliteit zoals              
fotoboeken, fotokaartjes, fotokalenders, foto op canvas en fotogeschenken. 
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