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Openbaarmaking van de resultaten van de 1-voor-10 aandelenhergroepering 

Inkoop eigen aandelen 
 

  

 

Zoals meegedeeld in ons persbericht van 14 november 2017 werd, overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2017, een 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 doorgevoerd op 30 november 2017.  

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

De  nieuwe aandelen die resulteerden uit de consolidatie van deze fracties, in totaal 804 aandelen, werden door 
smartphoto group NV buiten enige georganiseerde handelsfaciliteit ingekocht aan EUR 16,4755 per aandeel (ISIN 
BE0974323553), zijnde voor een totaal bedrag van EUR 13 246,30. 

De houders van fracties van de aandelen (ISIN BE0003663748) ontvangen aldus een compensatie in geld van EUR 1,64755 
per aandeel dat zij vóór de hergroepering in hun bezit hadden en dat niet binnen een veelvoud van tien viel.   

Voor de aandeelhouders op naam die fracties in hun bezit hadden, wordt de storting 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 NV 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. 
 

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 
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