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Openbaarmaking basisgegevens kapitaal  

Prijs voor de fracties 
 

  

 

 

Openbaarmaking basisgegevens overeenkomstig artikel 15 van de Wet op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen van 2 mei 2007 

Zoals meegedeeld in ons persbericht van 14 november 2017 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 14 november 2017 beslist tot de aandelenhergroepering volgens de ratio van één nieuw aandeel 
(ISIN BE0974323553 ) voor tien bestaande aandelen (ISIN BE0003663748) met betrekking tot alle uitstaande aandelen 
van de Vennootschap.  

Als gevolg van deze aandelenhergroepering is het totale aantal stemrechtverlenende effecten van smartphoto group NV 
gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 19.709.752,50 euro en is per 30 november 2017 vertegenwoordigd door 
3.941.950 aandelen. 

 

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1 

Totale kapitaal                                                            19.709.752,50 euro 

Totale aantal stemrechtverlenende effecten          3.941.950 

Totale aantal stemrechten (de noemer)                  3.941.950 

   

 

Prijs voor de fracties 

De fracties die uit de hergroepering van aandelen ontstaan zijn, worden samengevoegd door Bank Degroof Petercam 
tussen 30 november 2017 en 15 december 2017. 

De  nieuwe aandelen die resulteren uit de consolidatie van deze 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, zijnde 27 november 2017. 

De netto-opbrengst van de verkoop van deze nieuwe aandelen aan de Vennootschap die uit de samenvoeging van de 
gebroken getallen voortvloeien, zal pro-rata worden verdeeld tussen de houders van fracties van de aandelen.   

De  periode  voor  de  bepaling  van  de  gewogen gemiddelde prijs waaraan smartphoto group NV zal inkopen, liep van 
16 oktober 2017 tot 27 november 2017. De gemiddelde verkoopprijs per aandeel (ISIN BE0003663748) bedraagt 1,64755 
euro. De houders van fracties van de oude aandelen zullen dus een compensatie in geld krijgen van 1,64755 euro per 
aandeel (ISIN BE0003663748) dat zij vóór de aandelenhergroepering in hun bezit hadden en die niet binnen een veelvoud 
valt. 
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Voor de aandeelhouders op naam die fracties in hun bezit hebben, zal de storting worden uitgevoerd vanaf 15 december 
2017 , voor zover Bank Degroof Petercam over de bankgegevens van de desbetreffende aandeelhouders op naam 
beschikt. 

De houders van fracties van aandelen die aandelen van smartphoto group in gedematerialiseerde vorm hadden,  en die 
na 15 december 2017 geen betaling zouden hebben ontvangen, moeten zich tot hun financiële instelling wenden. 

 

Zoals reeds vermeld in het persbericht van 14 november 2017 is bijkomende informatie met betrekking tot de 
aandelenhergroepering 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. 
 
 

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 BE0974323553, 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. +32.9.365.99.10 
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com -   Internet: www.smartphotogroup.com 
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