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Kalender voor de terugbetaling van de uitgiftepremie
ten bedrage van 0,12 euro per aandeel

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft op 21 mei 2019 besloten tot de terugbetaling van de
uitgifteprijs gelijkgesteld het volstort kapitaal voor een bedrag van 0,12 euro per bestaand aandeel.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd voor elk bestaand aandeel op datum van onthechting van
de coupon.
In overeenstemming met artikel 613 Wetboek van vennootschappen, zal de onthechting van de
coupon die het recht geeft op de terugbetaling plaatsvinden op het einde van een termijn van twee
maanden na de bekendmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De datum van onthechting (ex-date) is vastgelegd op 29 juli 2019.
De datum van registratie (record-date) is vastgelegd op 30 juli 2019.
De datum van betaling (pay-date) is vastgelegd op 31 juli 2019.
De betaling zal plaatsvinden via BNP Paribas Fortis.

Volgende vergadering: de eerste halfjaarlijkse cijfers van 2019 worden op 24 juli na beurs
gepubliceerd.

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

