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Oproeping van de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering op
16 mei 2017
De jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van Econocom Group tot goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 zal plaatsvinden op 16 mei 2017.
Op deze gelegenheid wordt voorgesteld om het mandaat van Mevrouw Véronique di Benedetto en
het mandaat van meneer Gaspard Dürrleman in hun hoedanigheid van bestuurders, alsook het
mandaat van meneer Jean Mounet in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder, te vernieuwen.
Deze mandaten zullen worden toegekend voor een duur van 4 jaar en zullen eindigen op de Gewone
Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2021.
De Raad van Bestuur stelt voor om op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal volgen op de
Gewone Algemene Vergadering op 16 mei 2017 om de bestaande aandelen van de Vennootschap in
twee te splitsen.
De Raad van Bestuur stelt eveneens voor om op de Buitengewone Algemene Vergadering over te gaan
tot de terugbetaling van de uitgiftepremie gelijkgesteld met het volstort kapitaal. Deze terugbetaling
zal gebeuren voor een bedrag van 0,20 euro per uitstaand aandeel indien de onthechting van de
coupon plaatsvindt voor de effectieve datum van de splitsing van de aandelen (en voor een bedrag
van 0,10 euro per aandeel indien de onthechting van de coupon plaatsvindt na de effectieve datum
van de splitsing). Deze terugbetaling aan aandeelhouders gebeurt progressief met 14% vooruitgang in
vergelijking met 2015 en 33% op twee jaar. In overeenstemming met artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, zal de onthechting van de coupon die 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 annexen van het Belgisch Staatsblad. De exacte data van onthechting en
van de uitbetaling van de coupon zullen worden gepreciseerd in een volgend persbericht.
Econocom Group voorziet dat de splitsing zal plaatsvinden gedurende de laatste week van de maand
mei en dat de uitbetaling van de uitgiftepremie zal plaatsvinden gedurende de laatste week van de
maand juli.
Tot slot wordt het voorgesteld om op de Buitengewone Algemene Vergadering, door toepassing van
artikel 12 van de statuten, om de volmacht toegekend aan de raad van bestuur op basis van artikel
622 §2 van het Wetboek Vennootschappen om de eigen aandelen gehouden door de Vennootschap
te vervreemden, te bevestigen.
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Het geheel van informatie en documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering en
de Buitengewone Algemene Vergadering is beschikbaar op de site van Econocom Group
(http://finance.econocom.com) of door middel van eenvoudig verzoek op het volgende adres:
Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België.

Over Econocom
Econocom ontwikkelt, financiert en ondersteunt de digitale transformatie van ondernemingen. Met meer dan
10 000 medewerkers in 19 landen, en een omzetcijfer van 2,5 miljard euro, beschikt Econocom over de nodige
combinatie om grote digitale projecten te verwezenlijken: adviesverlening, de voorziening en beheer van digital
assets, diensten met betrekking tot infrastructuur, professionele toepassingen en oplossingen, de financiering
van projecten. Econocom heeft het statuut van Europese vennootschap aangenomen. Econocom is sinds 1986
genoteerd op Euronext te Brussel en het aandeel van Econocom maakt deel uit van de Bel Mid, Tech40 en Family
Business indexen.
Voor meer informatie: www.econocom.com
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/econocom_fr
Contactpersoon voor investeerders en aandeelhouders: galliane.touze@econocom.com

