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KEYWARE VERHOOGT KAPITAAL DOOR UITOEFENING VAN WARRANTEN  
 

 
Brussel, België – 23 december 2015 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een 
vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en daaraan 
verwant transactiebeheer, maakt vandaag bekend dat een kapitaalverhoging door 
uitoefening van warranten heeft plaatsgevonden.  
 

Via notariële akte van 12/06/2012 werd beslist tot de uitgifte van 1.240.000 naakte “2012 
warrants” elk recht gevend op inschrijving van één aandeel van de Vennootschap, die in het 
kader van het globaal warrantenplan 2012. Deze Warranten hebbeen een looptijd van 60 
maanden en de uitgifteprijs bedraagt 0,70 EUR.  
 
In dit kader werden door een aantal warranthouders via notariële akte van 23 december 
2015 in totaliteit 430.000 Warranten uitgeoefend tegen een uitoefenprijs van 0,70 EUR per 
warrant. Deze warranten gaven recht tot inschrijving op evenveel aandelen Keyware 
Technologies NV. Naar aanleiding hiervan werden het kapitaal en de uitgiftepremie verhoogd 
met respectievelijk 193.500 EUR en 107.500 EUR en werden er 430.000 aandelen zonder 
nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, uitgegeven. 
 
Via notariële akte van 30/09/2014 werd beslist tot de uitgifte van 2.065.000 naakte “2014 
warrants” elk recht gevend op inschrijving van één aandeel van de Vennootschap, die in het 
kader van het globaal warrantenplan 2014. Deze Warranten hebbeen een looptijd van 60 
maanden en de uitgifteprijs bedraagt 0,569 EUR.  
 
In dit kader werden door een aantal warranthouders via notariële akte van 23 december 
2015 in totaliteit 195.000 Warranten uitgeoefend tegen een uitoefenprijs van 0,569 EUR per 
warrant. Deze warranten gaven recht tot inschrijving op evenveel aandelen Keyware 
Technologies NV. Naar aanleiding hiervan werden het kapitaal en de uitgiftepremie verhoogd 
met respectievelijk 87.750 EUR en 23.205 EUR en werden er 195.000 aandelen zonder 
nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, uitgegeven. 
 
Als gevolg van deze verrichtingen worden het kapitaal en de uitgiftepremie verhoogd met 
respectievelijk 281.250 EUR en 130.705 EUR. Door de uitgifte van 625.000 nieuwe aandelen 
wordt het totaal aantal aandelen gebracht op 21.063.793 en het kapitaal op 9.447.547,84 
EUR. Een aanvraag tot notering van deze aandelen op NYSE EuroNext Brussel wordt 
eerstdaags ingediend.  
 
Over Keyware  
 
Keyware (NYSE 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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