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Strategie om duurzaamheid en ontwikkeling van de Groep te bevorderen
AudioValley krijgt de naam Targetspot
Het voornemen om tijdens de AV van 25 mei de goedkeuring van de
statutaire jaarrekening uit te stellen wegens het ontbreken van het
verslag van de commissaris
Voornemen om een Uitzonderlijke AV en gewone AV bijeen te roepen op 15
juni 2022

AudioValley, de wereldwijd actieve specialist in B2B-oplossingen voor digitale
audio, (ISIN-code : BE0974334667 / ticker : ALAVY) kondigt de intentie aan om het
Winamp-filiaal af te splitsen om zo beter aan de verwachtingen van zijn
aandeelhouders tegemoet te komen. Targetspot, dat meer dan 90% van de omzet
van de groep realiseert en zijn groei zal voortzetten, wordt de enige activiteit van
de beursgenoteerde groep die de naam AudioValley laat vallen en zich tot
Targetspot zal omdopen.
Alexandre Saboundjian, CEO : « We zijn ervan overtuigd dat de verdere
ontwikkeling van Winamp, die nog aanzienlijke investeringen vergt gezien het
grootscheepse lopende aanwervingsplan en in afwachting van de eerste
inkomsten, meer bevredigend voor onze huidige aandeelhouders zal zijn indien het
door andere investeerders dan AudioValley SA wordt gefinancierd. Beleggers die in
AudioValley zijn gestapt, willen immers terecht profiteren van de sterke groei van
Targetspot op de markt voor digitale audioreclame (26M€ omzet in 2021). De daling
van de aandelenkoers van AudioValley tijdens de afgelopen maanden is hiervan
het bewijs, naast de algemene daling van technologieaandelen in de afgelopen
weken. Winamp van zijn kant is een prachtig project dat nieuwe investeerders met
interesse in innovatieve projecten en nieuwe technologieën vraagt. »
Op 11 april 2022 was een intentieverklaring rond de verkoop en financiering van
Winamp SA met een vooraanstaande financiële investeerder aanvaard door
AudioValley SA; en op basis van deze intentieverklaring werd op 30 april 2022 de
geconsolideerde jaarrekening IFRS 2021 goedgekeurd.
www.audiovalley.com
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Helaas trok deze financiële investeerder zich terug waardoor het project niet zoals
verwacht, kon worden voltooid. Als gevolg daarvan is EY, de commissaris van de
Groep, niet langer in staat een rapport van de statutaire jaarrekeningen, die op 11
april nog niet waren afgerond, zonder voorbehoud af te leveren. Het hele proces
werd stopgezet nadat de gewone algemene vergadering van 25 mei 2022 werd
bijeengeroepen.
De Raad van Bestuur zal dan ook tijdens de gewone algemene vergadering, die
plaatsvindt op woensdag 25 mei, besluiten om de goedkeuring van de
jaarrekeningen voor 2021 met drie weken uit te stellen, en dit tot 15 juni 2022 om
10u30, overeenkomstig artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 28 van de statuten van de vennootschap.
Dit extra uitstel van drie weken zal toelaten om de ontwikkeling van Winamp op
een andere manier te financieren. Hoe dan ook had Audiovalley niet de intentie
om de toekomstige ontwikkeling van Winamp te financieren gezien de aanzienlijke
bedragen die zouden moeten worden geïnvesteerd.
Er zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden
bijeengeroepen op 15 juni 2022 om 9u, net voor de gewone vergadering die
eveneens op 15 juni 2022 staat gepland. Het doel zal zijn om de naamsverandering
van AudioValley in « Targetspot » en het principe van verkoop van Winamp SA bij
het ontvangen van een nieuw bod goed te keuren. De precieze voorwaarden van
de verkoop van Winamp AG zullen aan de markt worden bekendgemaakt zodra ze
bekend zijn, ten einde de volledige transparantie voor het publiek te waarborgen.
Er zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen
om de verkoop definitief te bekrachtigen, ook al zullen niet alle bestuurders
noodzakelijkerwijs met een belangenconflict te maken krijgen.
Dit zal de commissaris naar alle waarschijnlijkheid in staat stellen zijn rapport uit te
brengen en op de tot 15 juni 2022 verlengde gewone algemene vergadering de
statutaire jaarrekeningen voor 2021 goed te keuren.
VOLGENDE AFSPRAKEN
Gewone algemene vergadering
Woensdag 25 mei, 10u30
Uitzonderlijke algemene vergadering
Donderdag 15 juni, 9u
Extra algemene vergadering
Donderdag 15 juni, 10u30
www.audiovalley.com
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Omzetcijfers 1e halfjaar 2022
Dinsdag 26 juli 2022, nabeurs
Contacten
Investor Relations
Sébastien Veldeman, CFO
Francis Muyshondt, IR
investorrelations@audiovalley.com
Persrelaties
Laure-Eve Monfort •press@audiovalley.com, +32 489 57 76 52

Over AudioValley
AudioValley, gevestigd in Brussel, in het hart van Europa, is sinds 2007 een van de pioniers
en leiders op het gebied van digitale audio. De activiteiten van de Groep bestrijken de
gehele waardeketen van de sector en dankzij zijn internationale netwerk biedt AudioValley
zijn klanten en partners innovatieve digitale audio-oplossingen om hun activiteiten te
ontwikkelen, zowel lokaal als internationaal.
De Groep brengt een aantal iconische merken samen: Targetspot voor de monetisatie van
digitale audio-inhoud; Jamendo voor de commercialisering van werken; Bridger voor het
beheer van de muziekrechten, Shoutcast voor de technologie rond digitale radiostreaming
en podcastbeheer en Winamp, de iconische audiospeler.
De audiosector ondergaat een ongekende digitale revolutie door consumenten die ultrageconnecteerd zijn en toegang willen tot de beste audio-inhoud waar en wanneer ze dat
willen. Om aan deze nieuwe consumentenvraag te voldoen, ontwikkelt AudioValley
technologieën die het mogelijk maken onmiddellijk van de voordelen van digitale audio te
genieten en biedt het diensten aan die merken en consumenten, uitgevers en hun publiek,
uitgevers en merken, en artiesten en hun fans samenbrengen. AudioValley is actief in 9
landen en heeft wereldwijd ongeveer 170 mensen in dienst. www.audiovalley.com
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