
 
 

 
Vertaling persbericht 

 
BESLUITEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SPYKER: 

REVERSE STOCK SPLIT GOEDGEKEURD 

 

Zeewolde, 21 december 2012 – In de vandaag gehouden buitengewone 

vergadering van aandeelhouders (“BAVA”) van Spyker N.V. (“Spyker”) zijn alle 

geagendeerde besluiten aangenomen. 

 

Benoemingen 

De heer Qingnian Pang van Zhejiang Youngman Passenger Car Group Co. Ltd. is benoemd 

tot lid van de raad van commissarissen van Spyker voor een periode van vier jaar.  

 

De heer Arjen Dikken is benoemd tot directielid van Spyker (CFO), eveneens voor een 

periode van vier jaar.  

 

Reverse stock split 

De BAVA keurde het voorstel tot wijziging van de statuten van Spyker goed, waardoor het via 

een reverse stock split (omgekeerde aandelensplitsing) mogelijk wordt 100 aandelen met een 

nominale waarde van elk EUR 0,04 om te zetten in 1 nieuw aandeel met een nominale 

waarde van EUR 1,30.  

 

De statutenwijziging wordt geëffectueerd op 2 januari 2013 voor beursopening. Op woensdag 

2 januari 2013 kan voor het eerst worden gehandeld in de nieuwe aandelen.   

 

De laatste handelsdag van de gewone aandelen Spyker met de huidige nominale waarde van 

EUR 0,04 is maandag 31 december 2012. De ISIN Code voor de gewone aandelen met de 

nieuwe nominale waarde van EUR 1,30 wordt NL0010363529. Het Euronext symbool SPYKR 

blijft ongewijzigd.  

 

Voor houders van de huidige gewone aandelen Spyker wordt de reverse stock split 

afgehandeld door de bank of commissionair waar zijn of haar aandelen zijn geregistreerd. 

Beursleden van NYSE Euronext in Amsterdam (“Beursleden”)worden verzocht om hun 

cliënten te informeren over de methode ter uitwisseling van fractierechten: fracties van 50 of 

meer gewone aandelen van EUR 0,04 nominaal zullen naar boven worden afgerond tot 100 

aandelen van EUR 0,04 nominaal, tegen bijbetaling van een proportioneel te berekenen 

bedrag. Fracties van minder dan 50 van de huidige gewone aandelen van EUR 0,04 nominaal 

worden naar beneden afgerond tot nul, tegen uitbetaling van een proportioneel te berekenen 

bedrag.  

 

Na afwikkeling van de reverse stock split zullen 3,8 miljoen aandelen Spyker uitstaan met een 

nominale waarde van EUR 1,30 per aandeel. 

 

In beginsel zullen de houders van de huidige gewone aandelen geen provisie betalen voor de 

afhandeling van de reverse stock split. Beursleden krijgen een provisie voor hun bemiddeling 

bij de uitwisseling en afronding van fracties.  

 

Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van discrepantie tussen deze 

vertaling en de originele Engelstalige versie prevaleert de Engelstalige versie. 
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