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18.08.2022 - 18u00 
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 tijdens de periode van 9 augustus 2022 tot en met 17 augustus 2022:  
 

Transactiedatum  Aantal 
aandelen  

Gemiddelde 
prijs 
(€/aandeel) 

Minimale  prijs 
(€/aandeel) 

Maximale prijs 
(€/aandeel) 

09/08/2022 
                        
638  37.06 37.00 37.10 

11/08/2022 

                            

2  37.45 37.45 37.45 

12/08/2022 
                          
25  37.35 37.35 37.35 

15/08/2022 
                        
500  37.27 37.20 37.35 

17/08/2022 
                        
550  36.89 36.75 37.00 

 
Totaal aantal aandelen = 1.715. Gemiddelde prijs = 26.57 €/aandeel. Totaalbedrag = 63.575,50 €. 
 
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 17 augustus 2022 zijn er, inclusief de 11.000 aandelen die reeds werden ingekocht in het kader 

van een optieprogramma, 271.317 eigen aandelen in het bezit van Van de Velde NV. Dit 
vertegenwoordigt 2,04 procent van het totaal aantal aandelen van Van de Velde NV. 
 

 

 

Van de Velde ontwerpt modieuze lingerie van superieure kwaliteit met de sterke complementaire 
merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. We geloven in ‘Shaping the bodies and minds of 
women’: we willen een verschil maken in het leven van vrouwen door hun zelfvertrouwen en zelfbeeld 
te verbeteren met onze mooie en perfect passende lingerie. Voor ons staat een onberispelijke service 
in de winkel centraal, een aanpak die we hebben geconsolideerd in ons Lingerie Styling-concept.  
 
We werken nauw samen met 3.600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. Daarnaast hebben 
we ons eigen retailnetwerk met de retailmerken Rigby & Peller en Lincherie. We richten ons 
voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Van de Velde heeft bijna 1.500 
werknemers in dienst en 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 

 

Vucastar BV,  
vast vertegenwoordigd door  
Peter Corijn  
CEO 

Karel Verlinde CommV, 
vast vertegenwoordigd door 
Karel Verlinde  
Financieel Directeur. 
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