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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.  

 Volgend op nieuwe omzettingen van ORNANEs (obligaties met optie tot terugbetaling in 
cash en/of nieuwe en/of bestaande aandelen uitgegeven in januari 2014 en met 
vervaldatum op 15 januari 2019), heeft Econocom Group SE, op 3 maart 2017, 1 198 194 
nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor het kapitaal tot 21 870 213,83 euro wordt 
gebracht, vertegenwoordigd door 114 117 481 aandelen. 

 Het totaal aantal van de stemrecht verlenende effecten is bijgevolg gebracht tot 
114 117 481.  

 Het totaal aantal van de rechten met uitgebrachte stem bedraagt 114 117 481 (noemer). 

 De groep, die de verwatering van zijn aandeelhouders op een actieve manier beheert, 
heeft eigen aandelen en ORNANE op de markt verworven. Op 9 maart 2017, is 
Econocom Group houder van, exclusief liquiditeitsovereenkomst, 3 837 947 eigen 
aandelen, waarvan de stemrechten wettelijk geschorst zijn. Daarnaast is het totaal 
aantal uitstaande ORNANE gelijk aan 8 471 594, lichtjes boven 50% van het totaal aantal 
obligaties die in januari 2014 werden uitgegeven. 

 Tenslotte werden meerdere optie- en gratis aandelenplannen ten gunste van 
personeelsleden en bestuurders van de groep gevestigd. Op 31 december 2016 waren 
de verplichtingen ten laste van de groep in het kader van deze plannen van 220 000 
gratis aandelen en 3 355 000 inschrijvingsopties, waarvan 2 480 000 recht geven op 
nieuwe stemrecht verlenende 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.  

 



 

Overeenkomstig de Wet, kennisgevingen van belangrijke deelnemingen alsook enige vraag 
met betrekking tot het bovenstaande moeten per e-mail aan Econonom Group worden 
overgemaakt ter attentie van Galliane Touze, secretaris-generaal verantwoordelijk voor de 
relaties met aandeelhouders en met investeerders : galliane.touze@econocom.com. 

 
 
 
Over Econocom  
Econocom ontwikkelt, financiert en ondersteunt de digitale transformatie van ondernemingen. Met 10 000 
medewerkers in 19 landen en een omzetcijfer van 2,5 miljard euro, beschikt Econocom over de nodige 
combinatie van capaciteiten om grootschalige digitale projecten te verwezenlijken: adviesverlening, de 
voorziening en beheer van digital assets, diensten met betrekking tot de infrastructuur, professionele 
toepassingen en oplossingen, de financiering van projecten. Econocom heeft het statuut van Europese 
Vennootschap aangenomen in december 2015. Econocom is genoteerd op Euronext te Brussel sinds 1986 en 
de aandelen van Econocom Group maken deel uit van de Bel Mid, de Tech 40 en de Family Business index. 
 
Voor meer informatie : www.econocom.com 
Volg ons op twitter : http://twitter.com/econocom_fr 

Contactpersoon voor investeerders en aandeelhouders: galliane.touze@econocom.com 
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