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28 april 2017, 18:30u 

 
Zenitel kondigt modaliteiten aan van 1-voor-10 
Aandelenhergroepering 
 
De algemene vergadering van Zenitel NV (de "Vennootschap") (EURONEXT Brussel: ZENT), 
een marktleider op het vlak van directe en beveiligde audio- en datacommunicatie, heeft 
vandaag beslist om een aandelenhergroepering door te voeren (de "Aandelenhergroepering").  
 
Overeenkomstig de Aandelenhergroepering zullen alle uitstaande aandelen van de 
Vennootschap worden samengevoegd volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel 
(ISIN BE0974311434) voor tien (10) bestaande aandelen (ISIN BE0003806230).  
 
De laatste handelsdag van de bestaande aandelen van de Vennootschap zal 5 mei 2017 zijn en 
de Aandelenhergroepering zal in werking treden op 10 mei 2017.  
 
De Aandelenhergroepering werd op 28 april 2017 goedgekeurd door de buitengewone 
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. De Vennootschap is van mening 
dat de Aandelenhergroepering gepast is gelet op de huidige aandelenkoers en het aantal op 
heden uitstaande aandelen.  
 
Gelijktijdige en automatische uitvoering van de Aandelenhergroepering  

De Aandelenhergroepering zal gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van 
de Vennootschap, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel 
dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. 
Alle nieuwe aandelen zullen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering  dezelfde rechten 
en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met 
inbegrip van dividendrechten.  
 
De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen 
(gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde 
aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt. De Aandelenhergroepering zal automatisch 
worden uitgevoerd, zonder dat de aandeelhouders enige actie hoeven te ondernemen.  
 
Consolidatie en verkoop van fracties van nieuwe aandelen resulterend uit de 
Aandelenhergroepering  

De Aandelenhergroepering zou kunnen leiden tot het ontstaan van fracties indien het aantal 
bestaande aandelen dat een aandeelhouder bezit, niet zou overeenstemmen met een veelvoud 
van tien (10). In dat geval zal het aantal nieuwe aandelen dat deze aandeelhouder bezit, 
worden afgerond naar het lagere gehele aantal.  
 
In opdracht van de Vennootschap zullen de fracties van nieuwe aandelen die aldus zouden 
ontstaan,  worden geconsolideerd door Bank Degroof Petercam en dat tussen 10 mei 2017 en 
24 mei 2017, of enige latere datum mocht dit nodig blijken  
De Vennootschap heeft besloten om de nieuwe aandelen die resulteren uit de consolidatie van 
fracties, zelf in te kopen, aan een prijs gelijk aan de "volume-weighted average price" van de  
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aandelen van de Vennootschap gedurende de periode van dertig (30) dagen voorafgaand aan 
de Aandelenhergroepering.  
 
De Vennootschap werd hiertoe gemandateerd door de buitengewone algemene 
aandeelhoudersvergadering van 28 april 2014, die haar de machtiging verleende om het 
krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal 
aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen aan een vergoeding die niet meer dan twintig 
procent (20%) lager mag zijn en niet meer dan twintig procent (20%) hoger mag zijn dan het 
gemiddelde van de beurskoers van de betrokken aandelen op Euronext gedurende de vijf 
beursdagen voorafgaand aan de verwerving of ruil. Deze machtiging is opgenomen in 
artikel 10bis van de statuten van de Vennootschap. 
 
Het laatste inkoopprogramma van de Vennootschap werd beëindigd per 15 april 2017, zodanig 
dat dit niet interfereert met de geplande inkoopverrichting in het kader van de 
Aandelenhergroepering. 
 
Een aandeelhouder die een aantal bestaande aandelen  bezit dat niet overeenstemt met een 
veelvoud van tien (10), kan opteren om de volgende acties te ondernemen:  

− Bestaande aandelen verkopen of aankopen teneinde, ten laatste bij sluiting van de handel 
op 5 mei 2017, een aantal bestaande aandelen te houden wat een veelvoud van tien (10) 
is. Aandeelhouders die verkoop- of aankooptransacties wensen aan te gaan, dienen aan 
hun financiële tussenpersoon informatie te vragen met betrekking tot de deadlines voor 
uitvoering en de transactiekosten van toepassing op zulke verkoop- of aankooptransacties.  

− Geen enkele actie ondernemen en een cash vergoeding  krijgen, zoals hieronder 
uiteengezet.  

 
De netto-opbrengsten van de verkoop van de nieuwe aandelen die overeenstemmen met de  
geconsolideerde fracties zullen op een pro rata basis in cash worden verdeeld onder de 
aandeelhouders  die op datum van de aandelenhergroepering  een aantal bestaande aandelen  
aanhouden dat niet overeenstemt met een veelvoud van tien (10), en dit binnen één maand 
vanaf de afsluiting van de voormelde verkoop, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet 
lager zijn dan één eurocent (EUR 0,01) per bestaand aandeel. Indien de netto-opbrengsten 
lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, 
zullen deze toekomen aan de Vennootschap. De Vennootschap kan de verkoopprijs van de 
nieuwe  aandelen die overeenstemmen met de geconsolideerde fracties niet voorspellen en kan 
bijgevolg niet de opbrengsten van zulke verkoop inschatten.  
 
Meer informatie  

Bijkomende informatie met betrekking tot de Aandelenhergroepering is beschikbaar in de vorm 
van FAQs, welke kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de 
volgende link:  
 
www.zenitel.com 
 
De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen vereist niet de publicatie van een 
prospectus, conform artikel 18, §2, b) van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding 
van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op 
een gereglementeerde markt. Bijgevolg werd aan de FSMA geen  prospectus voorgelegd en zal 
er geen worden gepubliceerd.  
- EINDE -   
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Voor meer informatie, contacteer:  
Dhr. Kenneth Dastol, CEO: +47 4000 2511 
Dhr. Mark Küpers, CFO: +47 4000 2715 
Dhr. Johan Meersman, Corporate Finance & Compliance (*): +32 478 47 58 42 
 
Zenitel is een gevestigde waarde op het raakvlak van twee domeinen: communicatie enerzijds, veiligheid en beveiliging anderzijds. Zenitel, een 
toonaangevende speler in directe audio- en datacommunicatie, verdient de voorkeur in situaties waarmee de bescherming van mensenlevens  of het beheer 
van kritische activiteiten gemoeid is. Zenitel focust zich op de Secure Communications Systems (SCS) activiteit die onze eigen intercom- en 
omroepsystemen ontwikkkelt en verkoopt. Wij leveren ook tweerichtings-radiosystemen en zijn één van de weinige ondernemingen in onze markt die 
volledig geïntegreerde communicatiesystemen kunnen afleveren die intercom-, omroep- en tweerichtings-radiosystemen omvatten. 
 
Zenitel is sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als offshore Secure Communications markt via ons wereldwijde merk Vingtor-Stentofon. Het merk 
staat wereldwijd bekend om haar geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen. Vingtor-Stentofon biedt geïntegreerde 
veiligheidscommunicatiesystemen in omgevingen waarin mensenlevens, bezittingen en activa op het spel staan. Onze systemen zijn compatibel met andere 
veiligheidsapparaten zoals camerabewaking, toegangscontrole en alarminstallaties voor een alomvattende beveiligingsoplossing. Vingtor-Stentofon’s 
primaire systeemaanbod is op het gebied van omroep, intercom en radio. De belangrijkste markten zijn : beveiliging van gebouwen, openbare veiligheid, 
transport, industrie, olie & gas en scheepsvaart. 
 
Zenitel is genoteerd op Euronext te Brussel (ZENT). Het statutaire hoofdkantoor van Zenitel bevindt zich in Zellik (Brussel) en de operaties worden geleid 
vanuit Noorwegen.   
(*) Representing a BVBA 
 

Voor meer info: www.zenitel.com 
 
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de plichten 
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.  

 


