
Gemalto verdwijnt 

eind mei van beurs 
Door ANP PRODUCTIES 

23 apr. 2019 in TELEGRAAF FINANCIEEL 

PARIJS - De beursnotering van Gemalto wordt op 29 mei beëindigd. De laatste dag 

dat Gemalto-aandelen kunnen worden verhandeld op Euronext zal daarom 28 mei 

zijn. Dat hebben Gemalto en Thales in gezamenlijk persbericht laten weten. 

 

Thales heeft onlangs zijn bod op Gemalto afgerond. Het Franse technologiebedrijf 

is inmiddels een uitrookprocedure gestart om de resterende aandelen Gemalto die 

het nog niet bezit ook in handen te krijgen. Als gevolg van de deal zullen de 

financiële resultaten van Gemalto per april in de boeken van Thales worden 

opgenomen. 

  



Thales begint 

uitrookprocedure voor 

Gemalto 
Door ANP PRODUCTIES 

16 apr. 2019 in TELEGRAAF FINANCIEEL 

PARIJS - Het Franse technologiebedrijf Thales begint een uitrookprocedure om de 

resterende aandelen Gemalto die het nog niet bezit in handen te krijgen. Momenteel 

heeft Thales, na de zogeheten na-aanmeldingstermijn, 97 procent van de in 

Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger in handen. 

 

Inmiddels is ook een procedure begonnen om de beursnotering van Gemalto kort 

na de aandeelhoudersvergadering op 28 mei te beëindigen. 

Eerder maakte Thales al bekend dat het zijn bod gestand deed en dat de overname 

werd afgerond. Als gevolg van de deal zullen de financiële resultaten van Gemalto 

per april in de boeken van Thales worden opgenomen. 

 

  



Stil verlaat Gemalto 

het Damrak 
Door REDACTIE DFT 

02 apr. 2019 in FINANCIEEL 

AMSTERDAM - Ruim 15 maanden na bekendmaking van de overnamedeal met 

het Franse defensietechnologiebedrijf Thales verdwijnt Gemalto geruisloos van het 

Damrak. 

 

Philippe Vallée van Gemalto met Patrice Caine van Thales 

Ⓒ AFP 

Gemalto zal in het Thales worden opgenomen als een nieuwe divisie Digital 

Identity and Security. Met de overname bedient Thales ’het hele beslissingsproces 

van een bedrijf’, zei Thales-ceo Patrice Caine dinsdagochtend tijdens een 

toelichting op het finaliseren van de deal. Hij ziet de markt waarop zijn nieuwe 

divisie actief is groeien door de opkomst van steeds meer verbonden apparaten die 

een beveiligde verbinding nodig hebben en steeds meer online contact tussen 

bedrijven en klanten. „Het vaststellen van de digiale identiteit wordt steeds 

belangrijker.”  

Inmiddels is meer dan 85% van de aandelen aangemeld bij Thales. De overige 

aandeelhouders wordt binnen twee weken verzocht dit voorbeeld te volgen. Vanaf 

95% volgt een squeeze out-procedure. 



Volgens Caine verandert zijn bedrijf dat voor 50% op civiele en voor 50% op 

militaire opdrachten draait, naar een speler die 60% van zijn omzet op de 

burgerlijke markt haalt. 

Franse Staat 

Al zal de cybersecurity-technologie die Gemalto meebrengt, ongetwijfeld ook 

interessant zijn voor de militaire klanten van Thales, en voor zijn 

grootaandeelhouder de Franse Staat. Samen met de voor opdrachten van de Franse 

overheid afhankelijke vliegtuigbouwer Dassault Aviation, heeft die een 

meerderheid in Thales. 

Gemalto ontstond in 2005 uit de fusie van Axalto, een spin-off van de Franse 

oliedienstverlener Schlumberger, met het het eveneens Franse Gemplus, dat ooit 

begon als maker van telefoonkaarten. Sindsdien groeide het uit tot een grootmacht 

op het gebied van elektronische beveiling verbindingen en documenten, waaronder 

paspoorten. De Fransen mogen na de Brexit zelfs het nieuwe blauwe Britse 

paspoort leveren. 

 


