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Etn. Fr. COLRUYT NV 
Naamloze vennootschap 

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle 
Ondernemingsnummer : 0400.378.485 

 
 

SPLITSING VAN DE AANDELEN 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op 12 oktober 2010, heeft onder 
meer beslist de aandelen en VVPR strips van de vennootschap te splitsen door 5. 
 
Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vertegenwoordigd worden door 167.579.345 aandelen en 8.113.420 
VVPR strips. 
 
EEN (1) oud aandeel Colruyt, coupons nr. 13 en volgende aangehecht geeft recht op VIJF (5)  nieuwe gesplitste 
aandelen Colruyt, coupons nr. 1 en volgende aangehecht. EEN (1) oude VVPR strip Colruyt, coupons nr. 13 en 
volgende aangehecht, geeft recht op VIJF (5) nieuwe VVPR strips Colruyt coupons nr. 1 en volgende aangehecht. 
 
Het splitsen van het aandeel door vijf (5) verlaagt de waarde van één aandeel. De operatie zal het aantal 
verhandelbare aandelen verhogen zonder evenwel een verwatering van de positie van de bestaande 
aandeelhouders met zich mee te brengen. Deze transactie zal de liquiditeit alsook de toegankelijkheid van het 
aandeel verhogen en dit in het bijzonder voor de particuliere aandeelhouder. 
 
Enkel de nieuwe gesplitste aandelen en de nieuwe gesplitste VVPR strips zullen vanaf 15 oktober 2010 
genoteerd worden op de gereglementeerde markt Euronext Brussels onder de codes BE0974256852 voor het 
nieuwe aandeel en BE0005637112 voor de nieuwe strip. Vanaf 15 oktober 2010 zullen dus enkel de nieuwe 
gesplitste aandelen en VVPR strips verhandelbaar zijn. De oude aandelen en VVPR strips blijven vanaf 15 oktober 
2010 geldig met het oog op hun omruiling en de uitbetaling van niet-geïnde dividenden van de voorbije boekjaren. 
 
De nieuwe gesplitste aandelen en VVPR strips Colruyt bestaan onder de vorm van gedematerialiseerde aandelen 
of VVPR strips op effectenrekening en aandelen en VVPR strips op naam ingeschreven in het 
aandeelhoudersregister van de vennootschap. 
 
De financiële dienst van de aandelen Colruyt wordt verzorgd door BNP Paribas Fortis. 
 
Voor alle informatie over de praktische modaliteiten van de splitsing van de aandelen en VVPR strips verwijzen we 
naar het informatiedocument voor de aandeelhouder als bijlage bij dit persbericht. 
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BIJLAGE 
 

 
SPLITSING VAN HET AANDEEL EN DE VVPR-STRIP COLRUYT DOOR 5 

VANAF 15 OKTOBER 2010 
 

Informatiedokument met praktische modaliteiten voor de aandeelhouder 
 

 
 
1. Omschrijving van de verrichting 
 
Splitsing 
Vanaf 15 oktober 2010 ontvangt elke Colruyt aandeelhouder in ruil voor elk oud aandeel Colruyt coupons nr. 13 en 
volgende aangehecht, vijf (5) nieuwe aandelen Colruyt met coupons nr. 1 en volgende aangehecht. Voor elke 
oude VVPR-strip Colruyt coupons nr. 13 en volgende aangehecht, ontvangt hij vijf (5) nieuwe VVPR-strips Colruyt 
met coupons nr. 1 en volgende aangehecht.  
 
Beursnotering 
De nieuw gesplitste effecten met ISIN-codes BE 0974256852 voor de gewone aandelen en 
BE 0005637112 voor de VVPR-strips zijn vanaf 15 oktober 2010 genoteerd op de gereglementeerde markt van 
Euronext Brussel. De oude effecten zijn vanaf deze datum niet langer genoteerd of verhandelbaar. 
 
Vorm 
De nieuwe effecten bestaan, naar keuze van de aandeelhouder, enkel nog onder gedematerialiseerde vorm op 
een effectenrekening bij een financiële instelling of als aandelen en VVPR strips op naam ingeschreven in het 
aandeelhoudersregister van de vennootschap. De oude aandelen en VVPR strips blijven vanaf 15 oktober 2010 
enkel geldig met het oog op hun omruiling en de uitbetaling van niet geïnde dividenden van de voorbije boekjaren 
tot en met coupon nr. 12. 
 
Effect na de omruiling 
Door de omruiling of splitsing komen er vijfmaal meer effecten Colruyt in omloop. Het kapitaal van de vennootschap, 
zijnde 209.002.890,58 euro, wordt na de verrichting dus vertegenwoordigd door 167.579.345 aandelen. Het 
aantal nieuwe VVPR-strips bedraagt 8.113.420. 
 

Euronext Brussels Vóór de verrichting Vanaf 15 oktober 2010 
Ticker ISIN-code aantal effecten ISIN-code aantal effecten 
aandeel – COLR BE0003775898     33.515.869    BE0974256852   167.579.345    
VVPR-strip - COLRS BE0005504726       1.622.684    BE0005637112     8.113.420    

 
 
2. Heeft deze splitsing een effect op de waarde van het aandeel Colruyt op de beurs ? 
 
Aangezien bij beursopening op 15 oktober 2010 de waarde van de koers van het aandeel Colruyt technisch enkel 
door vijf wordt gedeeld en tegelijk het totaal aantal verhandelbare aandelen wordt vermenigvuldigd met vijf, heeft 
deze verrichting géén effect op de globale waarde van de aandelen Colruyt die door de aandeelhouders worden 
gehouden. Idem dito voor de VVPR-strips. 
De resultaten per aandeel alsook de dividenden voor alle toekomstige periodes worden vanaf nu vanzelfsprekend 
ook gedeeld door vijf (5) waarbij de cijfers uit het verleden zullen worden aangepast teneinde vergelijkbare cijfers te 
bekomen. 
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3. Praktische modaliteiten van de splitsing voor de aandeelhouder : 
 
De houder van een oud effect Colruyt (aandeel en/of vvpr-strip) bekomt in ruil vijf (5) nieuwe effecten Colruyt 
(aandeel en/of vvpr-strip) en dit volgens onderstaande modaliteiten. 
 
 
3.1. Voor de aandeelhouder met gedematerialiseerde effecten op een effectenrekening 
 
Elk oud effect Colruyt aangehouden op een effectenrekening bij een financiële instelling wordt automatisch 
omgeruild voor vijf nieuwe effecten. Bij de meeste financiële instellingen gebeurt de omruiling zonder meerkost 
voor de aandeelhouder. Bij twijfel neemt de aandeelhouder, die zijn effecten op een effectenrekening aanhoudt, 
best contact op met zijn financiële instelling. 
 
3.2. Voor de aandeelhouder met fysieke effecten 
 
Elke aandeelhouder van fysieke effecten Colruyt wordt vriendelijk verzocht om vanaf 15 oktober 2010 zijn oude 
effecten, met coupons 13 en volgende aangehecht, aan te bieden aan de loketten van BNP Paribas Fortis of een 
andere financiële instelling. Deze effecten zullen, naar keuze van de aandeelhouder, op een effectenrekening 
worden geplaatst of bij de uitgevende vennootschap in het register met effecten op naam worden opgenomen. 
Deze effecten zullen automatisch worden omgeruild en hun aantal zal met vijf worden vermenigvuldigd.  
 
Indien de effecten op een effectenrekening worden gedeponeerd, wordt de aandeelhouder verzocht inlichtingen 
in te winnen over de kosten die de financiële tussenpersoon hem zal aanrekenen betreffende het houden van een 
rekening en het bewaren van de effecten daarop. 
 
3.3. Voor de aandeelhouder met effecten op naam 
 
Elk oud effect Colruyt ingeschreven in het register op naam van de uitgevende vennootschap wordt automatisch 
omgeruild voor vijf nieuwe effecten en dit zonder meerkost voor de aandeelhouder op naam. 
 
 
4. Uitbetaling van dividenden 
 
Voor effecten die worden aangehouden op een effectenrekening of die zijn ingeschreven in het register op naam 
van de uitgevende vennootschap, worden toekomstige dividenden automatisch uitbetaald. 
 
Niet geïnde dividenden van de voorbije boekjaren tot en met coupon nr. 12 van oude papieren (fysieke) effecten 
kunnen ten allen tijde ter betaling worden aangeboden in een financiële instelling.  
Voorafgaandelijk aan het innen van toekomstige dividenden (boekjaren 2010-2011 en volgende), dienen oude 
fysieke effecten, met coupons 13 en volgende aangehecht, eerst verplicht te worden omgeruild voor nieuwe 
effecten. 
 
 
5. Deelname aan algemene vergaderingen 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van 12 oktober 2010 heeft ook beslist dat vanaf 15 oktober 2010 enkel 
de nieuwe gedematerialiseerde aandelen of de nieuwe aandelen op naam stemrecht hebben op de algemene 
vergaderingen van aandeelhouders van de uitgevende vennootschap. Aandeelhouders met oude aan toonder 
(fysieke) stukken die wensen deel te nemen aan een algemene vergadering, zullen derhalve, voorafgaandelijk aan 
een algemene vergadering, hun oude aandelen aan toonder dienen om te ruilen tegen nieuwe 
gedematerialiseerde aandelen of nieuwe aandelen op naam. 
 
 
 
 



PERSBERICHT – Halle (België), ONDER EMBARGO TOT 12/10/2010 CET 17:45h – Gereglementeerde informatie – 
B.A.V. 12/10/2010       
 

 

 
 
 
 
6. Contact 
 
De financiële dienst van de aandelen en VVPR strips Colruyt wordt verzorgd door BNP Paribas Fortis. 
 
Voor vragen betreffende deze verrichting kunnen aandeelhouders contact opnemen met : 
 
- hun financiële tussenpersoon 
 
- de uitgevende vennootschap : 
Etn. Fr. Colruyt NV 
Edingensesteenweg 196  
B - 1500 Halle   
Dhr. Jean de Leu de Cecil (Secretaris Raad van Bestuur) 
tel. 0032 2 360 10 40  
jean.deleudececil@colruyt.be. 
 


