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Econocom Group SE – Europese vennootschap
Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (Brussel)
Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 §1, al. 1 van de wet van 2 mei 2007 (de "Wet")
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn
toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen.
•

Naar aanleiding van de uitoefening van 120.000 inschrijvingsopties 2014, heeft
Econocom Group op 21 juni 2019 240.000 nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor
het kapitaal op 23.512.749,67 EUR gebracht werd, vertegenwoordigd door
245.380.430 aandelen.

•

Het totaal aantal effecten met stemrecht werd hiermee gebracht op 245.380.430.

•

Het totaal aantal bestaande stemrechten bedraagt 245.380.430 (de noemer).

•

Op 30 juni 2019 is de vennootschap Econocom Group, buiten de
liquiditeitsovereenkomst, houder van 16.742.464 eigen aandelen, waarvan de
stemrechten wettelijk geschorst zijn.

•

Bovendien werden meerdere optie- en gratis aandelenplannen ten gunste van
personeelsleden en bestuurders van de groep gevestigd. Op 30 juni 2019 bedragen
de verplichtingen ten laste van de groep in het kader van deze plannen van
1.170.000 gratis aandelen en 2.382.982 aandelenopties, die recht geven op een
totaal van maximum 5.845.964 aandelen waarvan 4.175.964 nieuwe aandelen. Deze
plannen zijn onderworpen aan het bereiken van individuele en collectieve, interne
en/of externe doelen.

•

De vennootschap heeft in haar statuten geen bijkomende drempels opgenomen in
aanvulling op de wettelijke drempels.

In overeenstemming met de Wet, moeten kennisgevingen van belangrijke deelnemingen,
alsook eventuele vragen betreffende het voorgaande per e-mail overgemaakt worden aan
Econocom Group, ter attentie van Galliane Touze, Secretaris-Generaal verantwoordelijke

voor de relaties met aandeelhouders en investeerders: galliane.touze@econocom.com.
Over Econocom
Econocom ontwerpt, financiert en vergemakkelijkt de digitale transformatie van grote ondernemingen en
overheidsinstanties. De groep ontwerpt voor, en in samenwerking met, haar cliënten een digitale
infrastructuur die voorziet in hun noden en die duurzame waarde creëert. Als expert in alle aspecten van de
digitale transformatie is Econocom de enige speler op de markt die technologische en financiële expertise
combineert doorheen drie activiteitenpijlers: projectfinanciering, verdeling van materiaal en digitale diensten.
Econocom is: 10.800 medewerkers, een omzetcijfer van 3 miljard euro, 40 jaar ervaring en aanwezigheid in 18
landen. Sinds 1986 staan de aandelen van Econocom Group genoteerd op Euronext Brussel. Het aandeel van
Econocom maakt deel uit van de BEL Mid index, de Tech 40 index en de Family Business index.
Voor meer informatie: www.econocom.com
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/econocom
Contactpersoon voor investeerders en aandeelhouders: galliane.touze@econocom.com

