
BIJLAGE III

plan 2 aantal aandelen uitoefenprijs kapitaal (1) eigen vermogen (2) kap per aandeel eigen verm per aandeel

voor verwatering 136.595.954 53.871.454,01 253.888.000,00 0,394385 1,858679

nieuwe warranten 4.500.000 2,00 1.774.732,50 9.000.000,00

aantal aandelen X kap 

per aandeel@0,394385 aantal warr X uitoefenprijs

bedragen na uitoefening (3) 141.095.954 55.646.186,51 262.888.000,00 0,394385 1,863186

dilutie na uitoefening warrantplan 2018 (3) 3,19% 3,19%

plan 2,20

voor verwatering 136.595.954 53.871.454,01 253.888.000,00 0,394385 1,858679

nieuwe warranten 4.500.000,00 2,20 1.774.732,50 9.900.000,00

aantal aandelen X kap 

per aandeel@0,394385 aantal warr X uitoefenprijs

bedragen na uitoefening (3) 141.095.954,00 55.646.186,51 263.788.000,00 0,394385 1,869565

dilutie na uitoefening warrantplan 2018 (3) 3,19% 3,19%

plan 2,4

voor verwatering 136.595.954 53.871.454,01 253.888.000,00 0,394385 1,858679

nieuwe warranten 4.500.000,00 2,40 1.774.732,50 10.800.000,00

aantal aandelen X kap 

per aandeel@0,394385 aantal warr X uitoefenprijs

bedragen na uitoefening (3) 141.095.954,00 55.646.186,51 264.688.000,00 0,394385 1,875943

dilutie na uitoefening warrantplan 2018 (3) 3,19% 3,19%

Voor dilutie Na dilutie van alle lopende plannen (4) Dilutie % (4)

Aandelen 136.595.954 145.260.945,00 5,97%

Kapitaal 53.871.454,01 57.288.737,79 5,97%

fractiewaarde 0,3943854 0,394385

bijkomend kapitaal 3.417.283,78

(1)             Berekend uitgaande van het maatschappelijk kapitaal van Deceuninck NV per 31 oktober 2018
(2)             Berekend uitgaande van het geconsolideerd eigen vermogen van Deceuninck NV per 30 juni 2018 volgens de tussentijdse cijfers van de vennootschap.
(3)             In de veronderstelling dat het maximum van 4.500.000 warrants (warrantenplan 2018) wordt aangeboden, toegekend en uitgeoefend, waarbij 0,39438 van de uitoefenprijs als kapitaal wordt geboekt en het saldo als uitgiftepremie.
(4)             In de veronderstelling dat (1) het maximum van 4.500.000 warrants (warrantenplan 2018) wordt aangeboden, toegekend en uitgeoefend en (2) de onder de vorige warrantenplannen toegekende en uitstaande warrants (4.164.991 ) worden uitgeoefend

waarbij 0,39438 van de uitoefenprijs als kapitaal wordt geboekt en het saldo als uitgiftepremie.



In de veronderstelling dat (1) het maximum van 4.500.000 warrants (warrantenplan 2018) wordt aangeboden, toegekend en uitgeoefend en (2) de onder de vorige warrantenplannen toegekende en uitstaande warrants (4.164.991 ) worden uitgeoefend


