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Gereglementeerde informatie 
Inkoop eigen aandelen 

Teneinde de excessieve cash van de vennootschap te verminderen en eventueel de ingekochte aandelen 
geheel of gedeeltelijk te vernietigen, is de Raad van Bestuur van Van de Velde NV overgegaan tot het 
inkopen van aandelen op de beurs Euronext Brussels. Volgende eigen aandelen werden ingekocht: 
 
• 05/03/2020: 1.950 aandelen. Gemiddelde prijs = 26,68 €/aandeel. Maximale prijs = 27,20 

€/aandeel. Minimale prijs = 26,35 €/aandeel. 
• 06/03/2020: 2.000 aandelen. Gemiddelde prijs = 26,28 €/aandeel. Maximale prijs = 26,50 

€/aandeel. Minimale prijs = 26,10 €/aandeel. 

• 09/03/2020: 1.750 aandelen. Gemiddelde prijs = 25,04 €/aandeel. Maximale prijs = 25,10 
€/aandeel. Minimale prijs = 25,00 €/aandeel. 

• 10/03/2020: 1.678 aandelen. Gemiddelde prijs = 25,03 €/aandeel. Maximale prijs = 25,20 
€/aandeel. Minimale prijs = 24,95 €/aandeel. 

• 11/03/2020: 1.900 aandelen. Gemiddelde prijs = 25,07 €/aandeel. Maximale prijs = 25,25 
€/aandeel. Minimale prijs = 24,80 €/aandeel. 

• 12/03/2020: 2.000 aandelen. Gemiddelde prijs = 23,49 €/aandeel. Maximale prijs = 23,95 
€/aandeel. Minimale prijs = 22,70 €/aandeel. 

 
De Raad van Bestuur heeft deze aankoop verricht in het kader van haar machtiging tot inkoop eigen 
aandelen verleend op de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. 

 
Op 12/03/2020 zijn er, inclusief de 11.000 aandelen die reeds werden ingekocht in het kader van een 
optieprogramma, 22.278 eigen aandelen in het bezit van Van de Velde NV. Dit vertegenwoordigt 0,17 
procent van het totaal aantal aandelen van Van de Velde NV. 

 

  

Van de Velde NV behoort tot de voornaamste marktspelers in de sector van de luxueuze en 
modieuze dameslingerie.  Van de Velde is overtuigd van een langetermijnstrategie gebaseerd op 
het uitbouwen en de ontwikkeling van de merken rond het concept “Lingerie Styling” (pasvorm, 
stijl en mode), en dit vooral in Europa en Noord-Amerika. 
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