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11.09.2020 - 18u00 

Gereglementeerde informatie 
Inkoop eigen aandelen 

In het kader van het inkoopprogramma zoals vermeld in het persbericht van 31 augustus 2020, 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: 
 
• 04/09/2020: 450 aandelen. Gemiddelde prijs = 20,60 €/aandeel. Maximale prijs = 20,60 €/aandeel. 

Minimale prijs = 20,60 €/aandeel. 
• 07/09/2020: 521 aandelen. Gemiddelde prijs = 20,55 €/aandeel. Maximale prijs = 20,60 €/aandeel. 

Minimale prijs = 20,50 €/aandeel. 

• 08/09/2020: 762 aandelen. Gemiddelde prijs = 20,60 €/aandeel. Maximale prijs = 20,60 €/aandeel. 
Minimale prijs = 20,55 €/aandeel. 

• 09/09/2020: 1.000 aandelen. Gemiddelde prijs = 21,05 €/aandeel. Maximale prijs = 21,10 
€/aandeel. Minimale prijs = 21,00 €/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 11 december 2019. 
 
Op 10 september 2020 zijn er, inclusief de 11.000 aandelen die reeds werden ingekocht in het kader van 
een optieprogramma, 30.911 eigen aandelen in het bezit van Van de Velde NV. Dit vertegenwoordigt 0,23 
procent van het totaal aantal aandelen van Van de Velde NV. 

 

 

 

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, Lincherie en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden 
op het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext 
Brussel. 

 

 

 

 

 CONTACTEN 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

 

Marleen Vaesen 
Voorzitter Directiecomité  
als vaste vertegenwoordiger van  
Mavac BV 

Karel Verlinde 
Financieel Directeur  
als vaste vertegenwoordiger van  
Karel Verlinde CommV. 
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