
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

PERSBERICHT                 28 november 2016 – 20:00 uur 

Verslag over de stand van uitvoering van het programma 

voor de inkoop van eigen aandelen 

 

Brussel, België – 28 november 2016 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt 

verslag uit over de stand van uitvoering van haar programma voor de inkoop van eigen 

aandelen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen € op basis van de toestemming van de 

Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de dochtervennootschap 

Keyware Smart Card Division NV gehouden op 18 augustus 2016.   

Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 

2009, deelt Keyware mee dat ze 4.859 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussel in de 

periode van 21 november 2016 tot en met 25 november 2016. 

 

Datum 
aankoop 
 

Aantal 
aandelen 
 

Gemiddelde 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Laagste 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Hoogste 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Totaal (EUR) 
 

21/11/2016 0 - - - 0,00 

22/11/2016 550 1,8180 1,818 1,810 999,92 

23/11/2016 3.015 1,7002 1,700 1,814 5.126,20 

24/11/2016 1.292 1,7450 1,745 1,760 2.254,56 

25/11/2016 2 1,7400 1,740 1,740 3,48 

Totaal 4.859 1,7255   8.384,16 

 

Via een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van Keyware Smart 

Card Division NV, gehouden op 30/09/2016, werden er op 30/09/2016 zo’n 364.668 aandelen 

vervreemd ten gunste van Galileo SAS. Deze vervreemding is de uitwerking van de 

betalingsmodaliteiten van de verwerving van de participatie in Magellan SAS, waarbij voor een 

gedeelte van de koopprijs een betaling in aandelen van Keyware Technologies NV is voorzien.   

Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op 25 november 2016 in totaal 

nog 124.175 eigen aandelen in haar bezit of 0,5851 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen 

(zijnde 21.223.793).  

Het inkoop van eigen aandelen programma wordt verder gezet totdat de totale uitgave het 

vooropgestelde bedrag van EUR 1.000.000 heeft bereikt. Aldus bedraagt het overblijvend saldo EUR 

63.443,20 (wat overeenstemt met ongeveer 36.274 aandelen).  
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Het overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds 29 augustus 2016 is terug te vinden op onze 

website : http://www.keyware.com/nl/wettelijke-informatie onder de titel “Inkoop eigen aandelen”. 

 

Over Keyware 

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 

elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant 

transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op 

www.keyware.com.   
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