
GLOBAL GRAPHICS PLC: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN 
VOORGESTELDE NAAMWIJZIGING 

Cambridge (VK), 28 september 2021 : Global Graphics PLC (Euronext: GLOG) heeft vandaag een 
oproeping tot de algemene vergadering uitgegeven aan haar aandeelhouders op naam met het doel 
een speciale resolutie te overwegen en, indien nodig geacht, goed te keuren om de naam van de 
Bedrijf. 

De raad van bestuur van het bedrijf stelt voor om de naam van het bedrijf te veranderen in Hybrid 
Software Group PLC. Zij zijn van mening dat dit in het belang is van de Vennootschap en haar 
aandeelhouders. 

Hoewel het bedrijf bestaat uit vier afzonderlijke werkmaatschappijen, elk met zijn eigen merkidentiteit 
en marktpositionering, wordt de merknaam van het bedrijf gebruikt om de algemene missie en focus 
van de groep extern te communiceren naar huidige en potentiële klanten, aandeelhouders en andere 
belanghebbenden. De Raad van Bestuur is van mening dat de huidige naam om verschillende 
redenen niet duidelijk de huidige missie en focus van de Groep weerspiegelt, waaronder: 

• De samenstelling van de Groep en haar producten en diensten zijn veranderd. Global Graphics 
PLC werd opgericht door een reeks overnames van fabrikanten van prepress-hardware, die 
tot op de dag van vandaag geen deel uitmaken van de Groep. 

• De sectoren die door de Groep worden bediend, zijn aanzienlijk veranderd. Grafisch, of zelfs 
printen, is niet breed genoeg om onze primaire markt van industriële inkjetproductie en de 
producten en diensten die we verkopen te beschrijven. 

• Het grootste deel van de omzet en winst van de Groep is afkomstig uit de verkoop van software 
en gerelateerde producten en diensten. Dit komt niet tot uiting in de huidige naam van de 
Vennootschap. 

Na lang nadenken heeft de Raad van Bestuur besloten dat Hybrid Software Group PLC een 
nauwkeurigere beschrijving geeft van de missie van de Groep. De overname van HYBRID Software 
begin 2021 was een snel succes, waarbij de nieuwe business ongeveer de helft van de H1 2021-
inkomsten en EBITDA van de totale groep bijdroeg. Met meer dan duizend eindgebruikers die de 
producten van HYBRID Software al gebruiken in het label- en verpakkingssegment, is het logisch om 
een deel van de merkwaarde en naamsbekendheid van HYBRID Software voor de gecombineerde 
Groep te benutten wanneer ze in dit segment actief zijn. 

Er zijn geen operationele of structurele wijzigingen aan de Vennootschap gepland als gevolg van 
deze rebrandingoefening. De Vennootschap blijft een naamloze vennootschap gevestigd in 
Cambridge, VK, en zal genoteerd blijven op Euronext Brussel. We verwachten dat het nieuwe 
aandelensymbool HYSG zal zijn, in afwachting van goedkeuring door Euronext. 

Bovendien zullen alle werkmaatschappijen van de Groep – Global Graphics Software, HYBRID 
Software, Meteor Inkjet en Xitron – zoals voorheen onder hun eigen merk blijven opereren, zonder 
geplande wijzigingen in hun merk. 

Het besluit om de naam te wijzigen is een speciaal besluit, waarvoor ten minste 75% van de 
aandeelhouders die op de vergadering hebben gestemd, vóór het besluit moet stemmen. 

Alle stemmen bij volmacht zullen elektronisch worden uitgevoerd via Link Group, het 
aandelenregister van de Vennootschap. Details hiervan zijn verstrekt aan aandeelhouders op 
naam. Neem voor aandelen in nominee-accounts contact op met de aanbieder van de 
nominee-account om hun proces voor het indienen van stemmen bij volmacht vast te stellen. 



Geregistreerde aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering via 
videoconferentie en moeten zich registreren voor 15:00 ( CEST ) op 12 oktober 2021 . Om u 
voor de vergadering in te schrijven, kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar investor-
relations@globalgraphics.com . 

Meer informatie en volledige details over de vergadering en de stemming zijn te vinden in de 
Oproeping van de Algemene Vergadering op de website van de 
Vennootschap op https://investor.globalgraphics.com 

De aandeelhouders worden ook uitgenodigd om te wonen Q & A sessie met Mike Rottenborn 
en Graeme Huttley via een video conference call op vrijdag 1 oktober 2021 , op 1 5: 00 
CE S T . Om u aan te melden voor deze telefonische vergadering, stuurt u een e-mail 
naar investor-relations@globalgraphics.com vóór 14:30 CEST op vrijdag 1 oktober 2021. Details 
over hoe u aan de vergadering kunt deelnemen, worden dan per e-mail verstrekt. 

Over Global Graphics PLC 
Via haar operationele dochterondernemingen is Global Graphics PLC (Euronext Brussel: GLOG) een 
toonaangevende ontwikkelaar van geïntegreerde hardware- en softwareoplossingen voor grafische 
en industriële inkjetprinten. Klanten zijn onder meer persfabrikanten zoals HP, Canon, Durst, Roland, 
Hymmen en Mark Andy. Global Graphics PLC heeft haar hoofdkantoor in Cambridge, VK. Haar 
dochterondernemingen zijn printsoftwareontwikkelaars Global Graphics Software ; de specialist in 
industriële printkopdriveroplossingen, Meteor Inkjet ; pre-press workflow-ontwikkelaars Xitron en 
enterprise software-ontwikkelaar HYBRID Software . 

Contacten 

Jill Taylor Graeme Huttley 

Directeur Bedrijfscommunicatie Financieel directeur 

Telefoon: +44 (0) 1223 926489 Telefoon: +44 (0) 1223 926472 

E-mail: jill.taylor@globalgraphics.com E-mail: graeme.huttley@globalgraphics.com 
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