English text below

Bekendmaking omwisselverhouding dividend 2017 ICT Group NV
ICT Group N.V. maakt bekend dat het aantal dividendrechten van aandelen van € 0,10
nominaal dat recht geeft op één nieuw aandeel ICT van € 0,10 nominaal per 29 mei 2018 is
vastgesteld op 47,34.
De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers
van het aandeel ICT gedurende de laatste vijf beursdagen van de keuzeperiode van
€ 16.5717.
Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na levering van gewone aandelen uit hoofde van
verwisseling van dividendrechten het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 52.577
stuks toenemen tot 9.463.878.
Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van
dividendrechten zal met ingang van 30 mei 2018 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. Een besluit van de Algemene
Vergadering tot uitkering van dit dividend omvat tevens het besluit tot uitgifte van een
aantal gewone aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren
en omvat ook het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze
aandelen.
ICT Group N.V.
Barendrecht, 29 mei 2018
Announcement of exchange ratio dividend 2017 ICT Group NV
ICT Group N.V. announces that the number of dividend rights of shares of € 0.10 nominal
that gives entitlement to one new share of ICT of € 0.10 nominal per May 29, 2018 has been
set at 47.34.
The exchange ratio is based on the volume-weighted average stock price of the ICT share
during the last five trading days of the option period of € 16,5717.

Based on the exchange ratio, after delivery of ordinary shares due to exchange of dividend
rights, the total number of outstanding ordinary shares will increase by 52,577 shares to
9,463,878.
Payment of the dividend and the delivery of shares pursuant to the exchange of dividend
rights will take effect from 30 May 2018 via the bank or broker where shares are
administered.
When offering and requesting admission to trading on the stock exchange of Euronext
Amsterdam NV of the shares issued for the stock dividend, use will be made of the
exemption from the prospectus requirement on the basis of article 5: 3 paragraph 2 sub d
and 5: 4 sub e of the Financial Supervision Act. A resolution of the General Meeting to
distribute this dividend also includes the resolution to issue a number of ordinary shares to
distribute the dividend in shares and also includes the resolution to exclude the pre-emptive
right in respect of these shares.
ICT Group N.V.
Barendrecht, May 29, 2018

