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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Wijziging noemer voor transparantiekennisgeving
Op 13 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur van Realdolmen NV een kapitaalverhoging gedaan door gebruik
van het toegestaan kapitaal krachtens de machtiging daartoe verleend door de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 12 juni 2008 die een warrants plan 2008 heeft goedgekeurd. In het
kader van het lopende openbaar overnamebod op Realdolmen NV werden alle overblijvende, niet vervallen
tachtigduizend (80.000) warrants overgedragen aan GFi Informatique. Ten gevolge van de uitoefening van
de 80.000 warrants door GFi Informatique SA werd overgegaan tot de uitgifte van 80.000 nieuwe aandelen
die dezelfde rechten bieden als de bestaande aandelen.
Realdolmen NV maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 15 van de wet van 2
mei 2007:
Kapitaal
Totaal aantal
stemrechtverlenende
effecten
Totaal aantal stemrechten
(= de “noemer”)

Voor de kapitaalsverhoging
€ 30.682.847,57
5 207 767

Na de kapitaalsverhoging
€31.154.187,36
5.287.767

5 207 767

5.287.767

Gelet op de onmiddellijke inwerkingtreding van de kapitaalsverhoging dienen de aandeelhouders van
Realdolmen NV over- of onderschrijdingen van de kennisgevingsdrempels van 3%, 5% en veelvouden van
5% te melden aan de vennootschap (investors@realdolmen.com) en de FSMA (trp.fin@fsma.be).
Zoals aangekondigd op 4 juni 2018 heeft GFi Informatique beslist tot vrijwillige heropening van het
vriendschappelijke overnamebod, beginnend op 5 juni 2018 en eindigend op 25 juni 2018, onder dezelfde
voorwaarden als tijdens de initiële aanvaardingsperiode.
Voor meer informatie contacteer
Thierry de Vries
Secretaris-generaal
thierry.devries@realdolmen.com
Tel. +32 2 801 55 55
Over Realdolmen
Realdolmen is een onafhankelijke ICT-expert met ongeveer 1.250 hooggeschoolden die in de Benelux meer
dan 1.000 klanten bedient op strategisch, tactisch en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke
samenwerking het potentieel van mensen en organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken.
Dit alles onder het bedrijfsmotto “To get there, together”.

