KEYWARE TECHNOLOGIES
Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan
op het spaarwezen
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer 0458430512
BTW nr. BE 458.430.512
(de “Vennootschap”)

INFORMATIEVERSTREKKING IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN
2.225.514 BIJKOMENDE AANDELEN OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 18,2,f) VAN DE WET VAN 16 JUNI 2006

1. Inleiding
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 13 juli 2012 besloten tot de uitgifte van
2.225.514 nieuwe aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging via toegestaan kapitaal.
De Vennootschap heeft de toelating tot de verhandeling van de 2.225.514 nieuwe aandelen op
Euronext Brussels aangevraagd.
Op grond van artikel 18,2,f) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare instellingen van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, vereist de toelating tot de verhandeling van nieuwe effecten die door de
werkgever worden toegewezen aan de voormalige of huidige bestuurders of werknemers, op
voorwaarde dat die effecten tot dezelfde categorie behoren als de effecten die al tot de
verhandeling op dezelfde markt zijn toegelaten, geen prospectus, op voorwaarde dat voor het
publiek informatie beschikbaar wordt gesteld betreffende het aantal en de aard van de effecten en
de redenen voor en de modaliteiten van de aanbieding en de toelating.
2. Beschrijving van de uitgifte
De 2.225.514 nieuwe aandelen werden uitgegeven naar aanleiding van een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met 1.500.000 EUR (inclusief enige uitgiftepremie).
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedroeg 0,674 EUR per aandeel. Het kapitaal van de
Vennootschap werd verhoogd met 1.500.000 EUR (inclusief enige uitgiftepremie).
De 2.225.514 nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de
Vennootschap en delen in de eventuele winst van het boekjaar dat aanving op 1 januari 2012 en alle
volgende boekjaren.
De uitgifte werd uitvoerig uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de
Vennootschap van 28 juni 2012 en het verslag van de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels van 3 juli 2012.
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3. Redenen voor kapitaalverhoging
De raad van bestuur van de Vennootschap is van mening dat het in het belang is van de
Vennootschap om 1.500.000 EUR aan bijkomend kapitaal op te halen in het kader van de
gerealiseerde kapitaalverhoging teneinde de cash positie van de Vennootschap te verhogen, haar
balans te versterken (via de verhoging van de solvabiliteit), de cederingen naar Parfip via de
dochteronderneming Keyware Smart Card Div NV af te bouwen (wegens te duur) en tot slot haar toe
te laten met meer flexibiliteit in te spelen op bedrijfsopportuniteiten.
4. Aandeelhoudersstructuur na de besproken verrichting
De aandeelhoudersstructuur na de besproken verrichting kan indicatief worden weergegeven als
volgt:
G. Van der Schueren/
Parana Management BVBA/Powergraph NV
Guido Wallebroek/Drupafina NV
Stéphane Vandervelde/Big Friend NV
Totaal
Totaal aantal aandelen/warranten

Aandelen

%

Warranten

%

Verwaterd

%

8.760.695
1.450.942
1.047.522

46,03%
7,62%
5,50%

1.550.000
35.000
650.000

53,04%
1,20%
22,24%

10.310.695
1.485.942
1.697.522

46,96%
6,77%
7,73%

11.259.159
19.033.793

59,15%
100%

2.235.000
2.922.500

76,48%
100%

13.494.159
21.956.293

61,46%
100%

5. Verwijzing naar ter beschikking gestelde documenten
Op grond van artikel 18,2,f) van de Wet van 26 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, worden de onderstaande gelijkwaardige informatie ter beschikking
gesteld:
13/07/2012 – Keyware verhoogt Keyware ten belope van 1,5 Mio EUR
12/07/2012 – Forecast Keyware: Winst eerste jaarhelft reeds hoger dan heel 2011
11/07/2012 – Primeur voor de Belgische markt: contactloos betalen met Keyware betaalterminal
14/06/2012 – Keyware stelt warrantenplan 2012 voor
12/06/2012 – Gecoördineerde statuten van de Vennootschap
29/05/2012 – Keyware : transparantieverklaringen
24/05/2012 – Resultaten eerste kwartaal 2012: Keyware bevestigt groeiverhaal, omzetgroei van 47%
26/04/2012 – Jaarverslag Keyware Technologies 2011
28/04/2011 – Jaarverslag Keyware Technologies 2010
29/04/2010 – Jaarverslag Keyware Technologies 2009
30/04/2009 – Jaarverslag Keyware Technologies 2008
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De documenten waarnaar hierboven wordt verwezen kunnen geraadpleegd worden op de website
van Keyware Technologies NV, www.keyware.com (via: Investors – Wettelijke informatie – Statuten,
hetzij via Investors – Financiële informatie, hetzij via Events&Nieuws – Persberichten) en kunnen
eveneens bekomen worden op de zetel van de Vennootschap (Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of
door een eenvoudig verzoek te richten aan:

De heer Johan Hellinckx, CFO
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Tel : +32(0)2/346.25.23
Fax : +32(0)2/347.16.88
E-mail: jhellinckx@be.keyware.com
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