PERSBERICHT – GEREGULARISEERDE INFORMATIE

Aandelensplitsing Barco
Kortrijk, België, 24 juni 2020, 07h30 – Ter gelegenheid van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Barco op 30 april 2020, werd door de aandeelhouders een splitsing van het
aandeel met een factor zeven (7) goedgekeurd met ingang vanaf 1 juli 2020.
Het doel van deze aandelensplitsing is om de toegankelijkheid en de liquiditeit van het Barco
aandeel te verbeteren.
Ten gevolge van deze aandelensplitsing, zal het totale kapitaal van Barco vanaf 1 juli 2020
worden vertegenwoordigd door 91.487.438 aandelen.
Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering.
Vanaf 1 juli 2020 zullen dus enkel de aandelen na splitsing noteren (opgelet: nieuwe ISIN
BE0974362940) op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Voor alle informatie over de praktische modaliteiten van de splitsing van de aandelen wordt
verwezen naar het informatiedocument in bijlage bij dit persbericht.

Over Barco
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld
alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken,
inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van
controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de
radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en
attracties). In 2019 realiseerden we een omzet van 1,083 miljard euro, dankzij een team van 3.600
medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 400 patenten.
Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube
(BarcoTV) of Facebook (Barco).
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Carl Vanden Bussche, VP Investor Relations
+32 56 26 23 22 or carl.vandenbussche@barco.com
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BIJLAGE
AANDELENSPLITSING BARCO 7:1 vanaf 1 JULI 2020
Informatiedocument met praktische modaliteiten voor de aandeelhouder
Splitsing
Vanaf 1 juli 2020 ontvangt elke Barco aandeelhouder, op basis van zijn positie op
30/06/2020, in ruil voor elk oud aandeel Barco, zeven (7) nieuwe aandelen Barco.
Beursnotering
De nieuw gesplitste aandelen met ISIN-code BE0974362940 zijn vanaf 1 juli 2020 genoteerd
op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De oude aandelen zijn vanaf deze
datum niet langer genoteerd of verhandelbaar.
Vorm
De nieuwe aandelen bestaan, naar keuze van de aandeelhouder, enkel nog onder
gedematerialiseerde vorm op een effectenrekening bij een financiële instelling of als aandelen
op naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
Effect na de omruiling
Door de omruiling of splitsing komen er zevenmaal meer Barco aandelen in omloop. Het
kapitaal van de vennootschap wordt na de verrichting dus vertegenwoordigd door 91.487.438
aandelen.
Euronext Brussels
Ticker aandeel:
BAR

Vóór de verrichting
ISIN code
BE0003790079

Aantal aandelen
13,069,634

Vanaf 1 juli 2020
ISIN code
BE0974362940

Aantal aandelen
91,487,438

Effect op de waarde van het aandeel op de beurs
Aangezien bij beursopening op 1 juli 2020 de waarde van de koers van het aandeel technisch
enkel door zeven wordt gedeeld en tegelijk het totaal aantal verhandelbare aandelen wordt
vermenigvuldigd met zeven, heeft deze verrichting géén effect op de globale waarde van de
aandelen die door de aandeelhouders worden gehouden.
De resultaten per aandeel alsook de dividenden worden vanaf nu aangepast teneinde
vergelijkbare cijfers te bekomen.
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Praktische modaliteiten van de splitsing voor de aandeelhouder :
De houder van een oud aandeel Barco bekomt in ruil zeven (7) nieuwe aandelen Barco en dit
volgens onderstaande modaliteiten.
1. Voor de aandeelhouder met gedematerialiseerde effecten op een effectenrekening
Elk oud aandeel Barco aangehouden op een effectenrekening op 30/06/2020 bij een financiële
instelling wordt automatisch omgeruild voor zeven nieuwe aandelen op 01/07/2020.
2. Voor de aandeelhouder met effecten op naam
Elk oud aandeel ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op
30/06/2020 wordt automatisch omgeruild voor zeven nieuwe aandelen en dit zonder meerkost
voor de aandeelhouder op naam. Barco verstrekt elke houder van geregistreerde aandelen
een nieuw aandelencertificaat met datum 1 juli 2020 met vermelding van de naam van de
aandeelhouder en het totale aantal nieuwe aandelen dat in het aandeelhoudersregister van de
vennootschap is ingeschreven. Dit nieuwe certificaat vernietigt en vervangt het voormalige
certificaat dat aan de aandeelhouder wordt afgegeven met vermelding van het aantal oude
aandelen.
Uitbetaling van dividenden
Voor aandelen die worden aangehouden op een effectenrekening of die zijn ingeschreven in
het aandeelhoudersregister van de vennootschap, worden toekomstige dividenden
automatisch uitbetaald.
Contact
Voor vragen betreffende deze verrichting kunnen aandeelhouders contact opnemen met :
hun financiële tussenpersoon
of
Barco NV - Carl Vanden Bussche, VP Investor Relations
+32 56 26 23 22 or carl.vandenbussche@barco.com
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