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Lasne, 31 oktober 2018.

OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 2 MEI 2007

Softimat publiceert de informatie zoals vereist in artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet
van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde
bedrijven.

Ter herinnering en in overeenstemming met de statuten van Softimat, moeten alle natuurlijke of
rechtspersonen die effecten – die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en die een
stemrecht verlenen – houden, verwerven of verkopen, een verklaring aan de emittent bezorgen
m.b.t. het aantal gehouden effecten wanneer de hieraan verbonden stemrechten een drempel
van 25% van het totale aantal bestaande stemrechten bereiken of overschrijden bij het
opmaken van het samenvattend overzicht dat aanleiding geeft tot de verklaring. Op dezelfde
manier moet een dergelijke bekendmaking eveneens plaatsvinden wanneer de stemrechten een
drempel van 30% bereiken, van 50%, van 75% en van 95%.

1. WIJZIGING VAN DE NOEMER PER 26 OKTOBER 2018

 Totaal bedrijfskapitaal: 18.821.785,54€

 Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 5.296.442

 Totaal aantal stemrechten (noemer): 5.296.442

 Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft
de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel): 0

 Totaal aantal uitstaande optie (elke optie geeft de houder het recht
om van Softimat 1 bestaand gewoon aandeel te kopen): 0

Deze kennismaking volgt op de kapitaalsvermindering ten bedrage van 653.024,43€
voortvloeiend uit de inkoop tussen 16 april en 26 oktober 2018 van 235.492 eigen aandelen, in
overeenstemming met de door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 februari 2016
verleende toestemming die gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
4 maart 2016, en geactiveerd door de Raad van Bestuur van 11 februari 2016.

Deze 235.492 eigen aandelen die ingekocht werden met het oog op de onmiddellijke
vernietiging ervan in overeenstemming met de door de Buitegewone Algemene Vergadering van
15 februari 2016 verleende toestemming, zullen bijgevolg binnen de komende weken worden
vernietigd. De statuten van de vennootschap zullen hierdoor eveneens in overeenstemming
worden gebracht.
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2. TRANSPARANTIEVERKLARING

1. Datum kennisgeving : 31 oktober 2018

2. Datum drempeloverschrijding : 26 oktober 2018

3. Reden voor de kennisgeving : Bernard Lescot heeft een drempel van 25% van zijn
stemrechten passief overschreden na de terugkoop van
eigen aandelen ingekocht in het kader van het
programma voor de inkoop van eigen aandelen dat werd
goedgekeurd door de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 februari 2016, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 maart 2016, en
geactiveerd door de Raad van Bestuur van 11 februari
2016.

4. Noemer : 5.296.442 aandelen (met stemrecht)

5. Aangever : Bernard Lescot

Stemrechten
Na de transactie

# stemrechten % stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten

Bernard Lescot 138.500 1.191.600 2,61% 22,27%

138.500 1.191.600 2,61% 22,50%

6. Aanvullende informatie : Bernard Lescot houdt 138.500 aandelen in volle
eigendom en is eveneens houder van de stemrechten van
1.191.600 effecten waarvan zijn dochters, Ingrid en
Christina Lescot, onverdeelde naakte eigenaars zijn.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 en de
statuten van Softimat, kunnen worden verstuurd naar maryse.gits@softimat.com.

Deze informatie wordt gepubliceerd op onze website www.softimat.com.


