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18.03.2020 – 08u00  Gereglementeerde informatie 

Van de Velde stopt inkoopprogramma eigen aandelen en zal 

de Algemene Aandeelhoudersvergadering vragen voorlopig 

geen dividend uit te betalen.  
 
Wij verwijzen naar ons persbericht van 27 februari 2020 waarbij Van de Velde te kennen 

gaf dat de Raad van Bestuur een programma inkoop eigen aandelen had goedgekeurd.  

Onder dit programma zou Van de Velde voor maximaal 15 miljoen EUR eigen aandelen 

inkopen. Het doel van het inkoopprogramma was de excessieve cash van de vennootschap 
te verminderen en eventueel een deel of het geheel van de ingekochte aandelen te 
vernietigen.  
 
Gelet op onzekerheid rond de impact van Corona op onze onderneming, wenst de Raad van 
Bestuur zijn cash positie vooralsnog te verstevigen en er werd dan ook beslist dit 
inkoopprogramma met onmiddellijke ingang stop te zetten.  
 
Om diezelfde reden zal de Raad van Bestuur tevens voorstellen aan de Algemene 
Vergadering der Aandeelhouders om voorlopig geen dividend uit te betalen, en dit in 
afwijking van hetgeen werd uiteengezet in bovenvermeld persbericht.  
 
De uitbetaling van een interim dividend en de heropstart van het inkoopprogramma zal 
opnieuw geëvalueerd worden van zodra er meer zicht is op de concrete impact van Corona 
op onze bedrijfsvoering.   
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MAVAC BV,      Karel Verlinde CommV, 

vast vertegenwoordigd door    vast vertegenwoordigd door 

Marleen Vaesen     Karel Verlinde 

Voorzitter directiecomité    Financieel Directeur 
 

 

  

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van de wereldleiders in de 

lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden. 

Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, 

die pasvorm, stijl en mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, 

zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal 

runnen we onder de labels Rigby & Peller en Lincherie. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de 

Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel. 
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