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AudioValley verandert naam in Targetspot
Door de naamsverandering krijgt het aandeel vanaf 24 juni 2022 een nieuwe
tickercode: ALTGS. De gewijzigde bedrijfsnaam en ticker zetten de nieuwe focus
van de Groep op de snelgroeiende markt van de monetisatie van digitale audio
in de verf.
De op 15 juni 2022 door de buitengewone algemene vergadering (BAV)
goedgekeurde naamsverandering van AudioValley Group in Targetspot zorgt
ervoor dat de ticker van het aandeel, genoteerd op Euronext Growth in Parijs en
Brussel, zal worden gewijzigd. De tickercode wordt vanaf vrijdag 24 juni 2022 in
ALTGS (voorheen ALAVY) omgezet. De ISIN-code van het aandeel (BE0974334667)
blijft daarentegen ongewijzigd.
De nieuwe bedrijfsnaam en ticker symboliseren de vernauwde focus van het bedrijf
op de monetisatie van zijn digitale audio-activiteiten die onder de naam
Targetspot vallen. Van zodra de verkoop van dochter Winamp, die in principe ook
door de BAV op 15 juni werd goedgekeurd, is afgerond, zullen de strategische
inspanningen van de Groep volledig op haar kernactiviteiten komen te liggen.
Sterk momentum in digitale audio
Targetspot (goed voor 92% van de totale inkomsten in 2021) rapporteerde een
omzetgroei van 50% in 2021 en van 34,6% in het eerste kwartaal van 2022 (+25% bij
constante wisselkoersen). De groei werd zowel aangedreven door de Europese als
Amerikaanse activiteiten. Dit sterke momentum, de nieuwe opportuniteiten die zich
op de internationale digitale audiomarkt aandienen, de technologische sterkte en
het uitgebreide menselijke kapitaal van de Groep zullen Targetspot in staat stellen
een nieuwe groeidynamiek te lanceren.
Alexandre Saboundjian, voorzitter en oprichter, verklaart: « Onze naamsverandering
weerspiegelt onze hernieuwde focus op het versnellen van onze groei in de
monetisatie van digitale audio. Podcasts, streaming, gaming: op al deze
snelgroeiende markten staan we klaar om het verschil te maken dankzij het gebruik
van onze eigen technologieën, een ruim internationaal publiek en het vertrouwen
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van toonaangevende adverteerders. Door onze naam te veranderen in Targetspot
verduidelijken we ook onze positionering naar klanten en aandeelhouders toe. De
volgende stap in deze heroriëntering is de verkoop van ons Winamp-platform, een
project dat aanzienlijke investeringen en aanwervingen vergt en die nu
onverenigbaar zijn met onze nieuwe roadmap. »
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Over Targetspot
Targetspot, een AdTech-groep genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs, is
sinds 2007 een leider en pionier in digitale audio. Targetspot staat toe om merken
met hun doelgroep te verbinden via een hele resem toonaangevende uitgevers die
actief zijn in alle segmenten van digitale audio. Targetspot zorgt, dankzij een eigen
set aan technologieën, voor een handige integratie tussen merken en uitgevers
zodoende directe en programmatische reclame, scherpe targeting zonder cookies
en gecontextualiseerde reclame mogelijk te maken. Targetspot is via zijn merk
Shoutcat ook leider op het gebied van audiostreaming. Met Shoutcast kunnen
meer dan 85.000 radiostations online worden gestreamd. Targetspot is actief in 9
landen en heeft wereldwijd ongeveer 100 mensen in dienst.
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