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OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING 
 

 

Brussel, België – 2 juli 2018 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een 
vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, maakt 
vandaag bekend dat een aandeelhouder de drempel van 10% heeft overschreden.  
 

Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007 betreffende belangrijke 
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde Belgische markt, maakt Keyware Technologies (‘de Vennootschap’) 
vandaag bekend dat zij heden een kennisgeving van een belangrijke deelneming heeft 
ontvangen vanwege Big Friend NV naar aanleiding van de overschrijding van een drempel.  
 

1. Samenvatting 
 
Big Friend NV meldt hierbij dat, tesamen met Stéphane Vandervelde, er in totaliteit 2.262.962 
stemrechten in Keyware Technologies worden aangehouden in de vorm van aandelen. Dit 
vertegenwoordigt 10,04% van de 22.543.793 uitstaande aandelen (noemer). De overschrijding 
van de drempel van 10% is het gevolg van de uitoefening van warranten op 27 juni 2018, 
waardoor Big Friend NV in totaliteit 665.000 bijkomende aandelen heeft verworven.  
 

2. Inhoud 
 
De heden ontvangen kennisgeving bevat de volgende informatie. 
 

- De reden voor de kennisgeving is de verwerving van stemrechtverlenende effecten of 
stemrechten 

- De kennisgeving is verricht door de moederonderneming (de Vennootschap)  
- De kennisgevingsplichtige persoon is de vennootschap Big Friend NV, tesamen met de 

heer Stéphane Vandervelde. Deze laatste is verbonden met Big Friend NV 
- Er zijn geen overdragers van stemrechten te melden 
- De transactiedatum is 27 juni 2018, naar aanleiding van de uitoefening van warranten 

(notariële akte) 
- De overschreden drempel is 10% 
- De noemer is 22.543.793 
- De details van de kennisgeving zijn als volgt 
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- Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming 
daadwerkelijk wordt gehouden: de meerderheid van de aandelen van Big Friend is in 
handen voor de heer Stéphane Vandervelde 

- Er is geen andere informatie te melden 
 
De transparantiekennisgeving kan op de website van de Vennootschap worden geraadpleegd.  
 
Over Keyware  
 
Keyware (NYSE EuroNext Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen 
voor elektronisch betalen. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is 
beschikbaar op 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  
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