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Vereenvoudiging organisatie en aandelenhergroepering goedgekeurd 
 

  

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV (de “Vennootschap”) van 14 
november 2017 heeft beslist tot de vereenvoudiging in de structurele organisatie door 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 met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van smartphoto services NV, gevolgd door de met fusie door 
overneming gelijkgestelde verrichting van smartphoto NV door smartphoto group NV zullen juridische uitwerking hebben 
op 1 januari 2018. De vennootschappen smartphoto services NV en smartphoto NV zullen vanaf voormelde datum 
ophouden te bestaan. De partiële splitsing door overneming van DBM-Color NV waarbij alle activa en passiva, rechten en 
verplichtingen met betrekking tot de ICT-activiteiten van DBM-Color NV worden overgenomen door smartphoto group 
NV, heeft eveneens juridische uitwerking op 1 januari 2018.  

Daarnaast heeft de Vergadering ook zijn goedkeuring gegeven over de 1 voor 10 aandelenhergroepering met betrekking 
tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap. 
 
Overeenkomstig deze aandelenhergroepering zullen alle uitstaande aandelen van smartphoto group NV worden 
samengevoegd volgens de ratio van één nieuw aandeel voor tien bestaande aandelen (Omgekeerde Aandelensplitsing).  
De laatste handelsdag van de bestaande aandelen (ISIN BE0003663748)  van de Vennootschap zal 27 november 2017 zijn 
en de datum waarop de aandelenhergroepering in werking zal treden is 30 november 2017. 

Modaliteiten 

De hergroepering heeft betrekking op alle bestaande aandelen van smartphoto group NV en zal voor alle aandeelhouders 
worden uitgevoerd volgens dezelfde modaliteiten.  

De omwisseling van aandelen zal automatisch worden uitgevoerd in het aandeelhoudersregister voor de houders van 
aandelen op naam, en op hun effectenrekeningen voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, zonder dat de 
aandeelhouders hiertoe actie hoeven te ondernemen. De verrichting zal geen invloed hebben op de vorm van de aandelen 
(gedematerialiseerd of op naam), en de aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen in het kader van de 
hergroepering afzonderlijk worden behandeld. Iedere aandeelhouder die aandelen op naam en gedematerialiseerde 
aandelen zou bezitten, kan - indien gewenst - vóór de hergroepering, al zijn aandelen of een deel ervan omzetten zodat 
hij ze in één en dezelfde vorm bezit.  

Fracties 

Ingeval het aantal bestaande aandelen dat een aandeelhouder bezit, niet zou overeenstemmen met een veelvoud van 
tien, zal de hergroepering van aandelen leiden tot het ontstaan van fracties. In dat geval zal het aantal nieuwe aandelen 
dat deze aandeelhouder bezit, worden afgerond naar het lagere gehele getal. De fracties van aandelen die aldus zouden 
ontstaan, zullen worden samengevoegd door Bank Degroof Petercam, die hiertoe door smartphoto group NV werd 
gemachtigd, en dat tussen 30 november 2017 en 15 december 2017. 
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De  nieuwe aandelen die resulteren uit de consolidatie van fracties zullen door de Vennootschap zelf ingekocht worden 
aan een prijs gelijk aan de gewogen gemiddelde prijs van de aandelen gedurende de periode van dertig dagen tot en met 
de laatste handelsdag op de beurs van de oude aandelen op 27 november 2017. 

De Vennootschap werd hiertoe gemandateerd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
27 juni 2016, die haar machtiging verleende om het krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen 
maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een vergoeding gelijk aan ten minste 85% en 
ten hoogste 115% van de laatste slotkoers waaraan de aandelen genoteerd werden op Euronext op de dag voorafgaand 
aan de verwerving of ruil. Deze machtiging is opgenomen in artikel 35 van de statuten van de Vennootschap. 

Elke aandeelhouder die een aantal aandelen zou bezitten dat niet overeenstemt met een veelvoud van tien, kan 
desgewenst: 

- vóór de hergroepering kiezen om bestaande aandelen te kopen of te verkopen, teneinde een veelvoud van tien 
te bekomen en op die manier het ontstaan van gebroken getallen te vermijden. De aandeelhouders kunnen bij 

hun financiële instelling informeren naar de uitvoeringstermijnen en de eventuele transactiekosten die op elke 
aankoop of verkoop van effecten van toepassing zijn;  

- geen enkele actie ondernemen en, binnen een termijn van niet meer dan één maand te rekenen vanaf de 
afsluiting van de verkoopperiode, een compensatie in geld krijgen die overeenstemt met het pro rata van de 
netto-opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen aan de Vennootschap die uit de samenvoeging van de 
gebroken getallen voortvloeien. De Vennootschap kan de verkoopprijs van de nieuwe aandelen die 
overeenstemmen met de geconsolideerde fracties niet voorspellen en kan bijgevolg de opbrengsten van 
dergelijke verkoop niet inschatten. 

Bijkomende informatie met betrekking tot de aandelenhergroepering is beschikbaar in de vorm van FAQ’s (FAQ proces 
Omgekeerde Aandelensplitsing), welke beschikbaar werden gesteld op de website van de Vennootschap 
www.smartphotogroup.com via de hiernavolgende link: 
http://www.smartphotogroup.com/wp-content/uploads/2017/10/smartphoto-group_FAQ-proces-Omgekeerde-
Aandelensplitsing.pdf. 
 
 
Conform artikel 18 §2, b) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, vereist de toelating tot de 
verhandeling van de nieuwe aandelen niet de publicatie van een prospectus. Er werd aan de FSMA dan ook geen 
prospectus voorgelegd en er zal er ook geen worden gepubliceerd. 
 
 
Wij verwijzen hierbij ook naar het persbericht van 29 september 2017 waarbij de intentie tot de vereenvoudiging van de 
organisatie en de 1 voor 10 aandelenhergroepering werd bekendgemaakt. 
 
 

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. 
 
 
Voor aanvullende informatie 

Stef De corte, CEO 
 
smartphoto group NV 
Kwatrechtsteenweg 160 
B- 9230 Wetteren 
Tel. +32.9.365.98.11 
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com -   Internet: www.smartphotogroup.com 
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