
CONTACT

PRESS RELEASE

Lasne, 31 augustus 2020.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

OPENBAARMAKING M.B.T. DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

WEEK 34

SOFTIMAT publiceert de informatie zoals vereist in Artikels 205 à 208 van het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen zoals gewijzigd door het Koninklijk
Besluit van 26 april 2009.

Deze verrichtingen volgen op het door de Raad van Bestuur opgerichte programma voor het terugkopen
van eigen aandelen toegestemd door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van 18 juni 2018. Tijdens deze vergadering werd er toestemming gegeven om, tussen 17 juli 2018 en
16 juli 2023, hetzij voor een periode van 60 maanden, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een
prijs begrepen tussen één euro en twintig euro per aandeel, en dit door een vermindering van het
maatschappelijk kapitaal ten belope van maximum 3.500.000 euros.

Er dient echter te worden genoteerd dat op de algemene vergadering van 15 mei 2020 is besloten om
het kapitaal te verminderen met een bedrag van 2,00 euros per aandeel (ofwel een totaal bedrag van
4.474.846 aandelen x 2,00 euro = 9.949.692 euros). Ook de 180.336 aandelen waarvoor de statuten
nog niet zijn geregulariseerd genieten van dit besluit. De waarde van deze verworven aandelen wordt
daarom gewijzigd, ten belope van 360.672 euros.

Bovenvermelde informatie is eveneens beschikbaar op onze website www.softimat.com

1. Inkoopverrichtingen van 17 t/m 21 augustus 2020:

Datum verrichting
Aantal

ingekochte
aandelen

Prijs van de
ingekochte
aandelen

Low High Handelsmethode

0 0,00€ 0,00€ 0,00€ Alternext Brussel

Totaal Week 34 0 0,00€

2. Totaal aantal effecten verworven sinds het opstarten van het programma:

Verrichtingperiodes
Aantal

effecten
verworven

Prijs van de
verworven effecten Toelichting

04/03/2019 – 31/03/2020 620 731 2 303 554,05€ Statuten bijgewerkt – BAV 15/05/2020

01/04/2020 – 31/07/2020 176 079 747 584,98€ Statutenwijziging vereist

03/08/2020 – 14/08/2020 4 257 18 049,68€ Statutenwijziging vereist

Totaal 801 067 3 069 188,71€

3. Totaal aantal eigen aandelen in bezit van de vennootschap

Totaal aantal uitstaande aandelen (per 31/07/2020): 4 298 767

Totaal aantal eigen aandelen in bezit van de vennootschap (van rechtswege nietig)
voor de periode tussen 03/08/2020 en 14/08/2020: 4 257
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