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Oproeping voor de Gewone Algemene Vergadering
en de Buitengewone Algemene Vergadering
op 21 mei 2019
De jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van Econocom Group tot goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2018 zal plaatsvinden op 21 mei
2019.
Op deze gelegenheid wordt voorgesteld om het mandaat van de heer Bruno Grossi en het mandaat
van de heer Rafi Kouyoumdjian in hun hoedanigheid van bestuurders, alsook het mandaat van de
heer Walter Butler in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder, te vernieuwen. Deze
mandaten zullen worden toegekend voor een duur van vier jaar en zullen eindigen op de Gewone
Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2023.
Er wordt eveneens voorgesteld om het mandaat van PricewaterhouseCoopers als commissaris te
vernieuwen voor een duur van twee jaar, die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering die
zal gehouden worden in 2021, en om de vergoeding van de commissaris vast te leggen.
De Raad van bestuur stelt voor om op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal volgen op de
Gewone Algemene Vergadering op 21 mei 2019 over te gaan tot de terugbetaling van de
uitgiftepremie gelijkgesteld met volstort kapitaal. Deze terugbetaling zal 0,12 euro bedragen per
uitgegeven aandeel, wat stabiel is ten opzichte van 2017 en een toename van 20% over twee jaar
vertegenwoordigt. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, zal de
onthechting van de coupon die recht geeft op terugbetaling plaatsvinden op het einde van een
termijn van twee maanden die begint op de datum van publicatie van de besluiten van de algemene
vergadering in het Belgisch Staatsblad. De exacte datum van de onthechting van de coupons en de
betaling zal in een volgend persbericht bekendgemaakt worden. Econocom Group verwacht dat de
terugbetaling van de uitgiftepremie zal plaatsvinden in de eerste helft van de maand augustus 2019.
Tot slot wordt voorgesteld om op de Buitengewone Algemene Vergadering, om de Raad van bestuur
voor een periode van vijf jaar te machtigen tot de inkoop van eigen aandelen, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Alle informatie en documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering en de
Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op de website van Econocom Group
(https://finance.econocom.com) of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het volgende adres:
Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België.
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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 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
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