
 
 
PERSBERICHT                                                                    18 augustus 2016 – 20:00 uur 
Keyware start programma voor inkoop van eigen aandelen voor maximaal 1 miljoen € 
 
Brussel, België – 18 augustus 2016 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 
beslissing bekend om een programma op te zetten inzake 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. 
De beslissing om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen is erop gericht om de 
aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Een eerste beslissing in die zin was de aankondiging tot 
betaling van een interimdividend. Een tweede belissing is nu de inkoop van eigen aandelen. Deze 
inkoop van eigen aandelen is tevens de reflectie van Keyware’s vertrouwen in haar gevoerde 
strategie die nog niet tot uiting kwam in waardering van de Groep. Haar beurskoers is immers 
bijzonder laag ten opzichte van de intrinsieke waarde zoals blijkt uit de waarderingsverslagen van de 
analysten. 
 
Op datum van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Keyware Technologies NV, 
gehouden op 27/05/2016, werd o.m. beslist: 
 
-          tot de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur in het kader van inkoop van 
eigen aandelen voor een periode van 5 jaar 
 
-          tot de uitbreiding van deze bevoegdheid tot de verwerving van aandelen van de Vennootschap 
ten gunste van één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig 
artikel 627 Wetboek van Vennootschappen 
 
-          tot de machtiging aan de Raad van Bestuur om de eigen aandelen te vervreemden, waarbij de 
Raad van Bestuur, in zover toegelaten door de wet, niet gebonden is door de vermelde beperkingen 
qua tijd en duur 
 
-          tot uitbreiding van deze machtiging tot vervreemding van aandelen van de Vennootschap ten 
gunste van één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in 
artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen 
 
Op basis van de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Keyware Smart 
Card Division NV, rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van Keyware Technologies NV, 
gehouden op 18/08/2016 werd belist over te gaan tot inkoop van eigen aandelen conform de 
statutaire bepalingen, met name: 
 
-          inkoop aan een minimumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van 
de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving verminderd met twintig (20) 
procent 
 
-          inkoop aan een maximumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van 
de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met twintig (20) 
procent 
 
-          dit alles in overeenstemming met artikels 620 tot en met 625 van het Wetboek van 
Vennootschappen 
 



 
 
De beslissing tot inkoop van eigen aandelen geschiedt derhalve onder toepassing van artikelen 620 
(algemene principes inkoop eigen aandelen), 617 (uitkeerbare winst) en 627 (uitbreiding tot 
dochtervennootschappen) van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
 
Dit programma wordt op 24 augustus 2016 gestart voor een periode van maximaal één jaar die zal 
eindigen op 23 augustus 2017. Keyware heeft hiertoe een beursmakelaarsvennootschap de opdracht 
gegeven om dit programma uit te voeren. 
 
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<http://www.keyware.com/>. 
 
Voor bijkomende informatie, contacteer: 
Mr. Stéphane Vandervelde 
President & CEO 
Keyware Technologies 
Tel: +32 (0)2 346.25.23 
ir@keyware.com 
www.keyware.com<http://www.keyware.com/> 
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