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Gereglementeerde informatie 
Inkoop eigen aandelen 

Om aan de toekomstige verplichtingen in het kader van een optieplan uit 2010 en vernieuwd in 2015 
voor de directie te voldoen, 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: 
 
 06/03/2018: 600 aandelen. Gemiddelde prijs = 38,01 €/aandeel. Maximale prijs = 38,25 €/aandeel. 

Minimale prijs = 37,75 €/aandeel. 
 07/03/2018: 799 aandelen. Gemiddelde prijs = 37,92 €/aandeel. Maximale prijs = 38,00 €/aandeel. 

Minimale prijs = 37,75 €/aandeel.  

 08/03/2018: 469 aandelen. Gemiddelde prijs = 38,88 €/aandeel. Maximale prijs = 39,20 €/aandeel. 
Minimale prijs = 38,65 €/aandeel.  

 09/03/2018: 552 aandelen. Gemiddelde prijs = 39,86 €/aandeel. Maximale prijs = 39,95 €/aandeel. 
Minimale prijs = 39,85 €/aandeel. 

 12/03/2018: 705 aandelen. Gemiddelde prijs = 39,89 €/aandeel. Maximale prijs = 40,00 €/aandeel. 
Minimale prijs = 39,65 €/aandeel.  

 13/03/2018: 700 aandelen. Gemiddelde prijs = 40,52 €/aandeel. Maximale prijs = 40,65 €/aandeel. 
Minimale prijs = 40,00 €/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 26 april 2017. 
 
Op heden zijn er 3.825 eigen aandelen in het bezit van Van de Velde NV. Dit vertegenwoordigt 0,03 
procent van het totaal aantal aandelen van Van de Velde NV. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
Van de Velde NV – Lageweg 4 – 9260 Schellebelle – 09/365.21.00 
www.vandevelde.eu  

 

  

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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