PERSBERICHT
Delft, 11 juni 2019
Bekendmaking omwisselverhouding dividend 2018 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles ("Porceleyne Fles") maakt bekend dat het aantal dividendrechten
van aandelen van € 1,00 nominaal dat recht geeft op één nieuw aandeel Porceleyne Fles van € 1,00
nominaal per 11 juni 2019 is vastgesteld op 21,78.
De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van het
aandeel Porceleyne Fles gedurende de gehele keuzeperiode van 27 mei 2019 tot en met 10 juni
2019 zijnde € 10,8914.
Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na levering van gewone aandelen uit hoofde van
verwisseling van dividendrechten het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 32.764 stuks
toenemen tot 796.386. Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van
verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 13 juni 2019 geschieden via de bank of
commissionair waar uw aandelen in administratie zijn.
Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op de effectenbeurs van Euronext
Amsterdam N.V. van de aandelen die voor het stockdividend worden uitgegeven, zal gebruik worden
gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e
van de Wet financieel toezicht. De besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot
uitkering van dit dividend omvatten tevens het besluit tot uitgifte van een aantal gewone aandelen om
de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en het besluit tot uitsluiting van het
voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41
Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group
E-mail: info@royaldelftgroup.com
Over Royal Delft Group
Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam
onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen:
Royal Delft
B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en
Labouchere (Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral
het authentieke Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De
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productielocatie in Delft is tevens een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de
hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan de Royal Delft Experience.
Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die
ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek
kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te
brengen.
Royal Delft Vastgoed
Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten.
De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van de overige twee
bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal.
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