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A B O U T  E C O N O C O M   

Econocom designs, finances and facilitates digital transformation for 
large companies and public organisations. With 45 years’ 
experience and the only market player with 360° expertise covering 
project financing, equipment distribution and digital services, 
Econocom employs more than 10,000 people in 18 countries and 
reported revenue of €2,927 million. The Econocom Group share is 
listed on Euronext Brussels and is part of the Bel Mid and Family 
Business indices. 
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etienne.jacquet@econocom.com 
Press relations contact:  
info@capvalue.fr 
Tel. +33 (0)1 80 81 50 04 

 
 
 

 

 

PERSBERICHT – DUBBEL STEMRECHT EN NOEMER 

 

 

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. Deze 
openbaarmaking volgt op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap d.d. 19 
mei 2020, waarbij 24.500.000 eigen aandelen werden ingetrokken en dubbel stemrecht werd 
ingevoerd voor aandelen op naam die gedurende minstens 2 jaar werden aangehouden. 

 

• Econocom Group heeft 24.500.00 eigen aandelen ingetrokken, waardoor het kapitaal op 
23.512.749,67 EUR gebracht werd, vertegenwoordigd door 220.880.430 aandelen.  

 

• Het totaal aantal effecten met stemrecht werd hiermee gebracht op 220.880.430. 

 

• Het totaal aantal bestaande enkelvoudige stemrechten bedraagt 165.934.770, het totaal 
aantal bestaande dubbele stemrechten bedraagt 54.945.660, waardoor het totaal aantal 
bestaande stemrechten 275.826.090 bedraagt (de noemer). 

 

• Op 28 mei 2020 is de vennootschap Econocom Group, buiten de liquiditeitsovereenkomst, 
houder van 1.830.606 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 28 mei 2020 bedragen de 
verplichtingen ten laste van de groep in het kader van deze plannen 530.000 gratis 
aandelen en 2.131.420 aandelenopties, die recht geven op een totaal van maximum 
4.702.840 aandelen, waarvan 4.172.840 nieuwe aandelen. Deze plannen zijn onderworpen 
aan het bereiken van individuele en collectieve, interne en/of externe doelen. Op de 
buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2020 werd gestemd over een gratis 
aandelenplan van 2.200.000 aandelen, deze gratis aandelen zijn echter nog niet 
toegekend. 
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• Tot op heden zijn er in totaal 24.213.075 obligaties in omloop die converteerbaar of 
omwisselbaar zijn in nieuwe of bestaande aandelen (OCEANE) en die in 2023 vervallen. 
Elke obligatie kan worden omgezet in één aandeel van Econocom Group. De conversie 
kan, indien nodig, leiden tot de verkoop van eigen aandelen of de uitgifte van nieuwe 
aandelen ten gunste van de obligatiehouders. Indien alle obligaties zouden worden 
omgezet in nieuwe aandelen, zouden 24.213.075 nieuwe aandelen met stemrecht worden 
uitgegeven.  

• 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 Etienne Jacquet, verantwoordelijke voor de relaties met aandeelhouders en 
investeerders: etienne.jacquet@econocom.com 
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