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Inkoop eigen aandelen 

Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 
van het Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een 
Koninklijk Besluit van 26 april 2009, deelt de Etn. Fr. Colruyt NV mee dat ze 5.100 eigen 
aandelen heeft ingekocht op NYSE Euronext Brussel in de periode van  
25 april tot en met 2 mei 2014.  

De Raad van Bestuur heeft deze aankoop uitgevoerd na machtiging van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend op 16 oktober 2009. 
 
 

Datum 
aankoop 

Aantal  
aandelen 

Gemiddelde 
prijs (EUR) 

Hoogste 
aankoop 

prijs 
(EUR) 

Laagste 
aankoop 

prijs 
(EUR) 

Totaal (EUR) 

25/04/14 4.750 39,820 39,900 39,687 189.145,00
28/04/14 350 39,883 39,900 39,860 13.959,05
Totaal 5.100 39,825      203.104,05 

 
 
Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op 2 mei 2014 in 
totaal 9.412.088 eigen aandelen in haar bezit of 5,70% van het totaal aantal uitgegeven 
aandelen (zijnde 165.169.749). 
 
Het overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds 1 juli 2009 is terug te vinden op onze 
website www.colruytgroup.com onder Financieel/Aandeelhoudersinfo/Overzicht kapitaal 
en aandelen/Inkoop eigen aandelen. 
 
 
Contactpersonen 
 
Marc Hofman +32 2 363 51 11 
Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11 
 
 

 
 
 
 

Colruyt Group 
Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 460 
eigen winkels en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, 
Spar en Eurospar. In Frankrijk zijn er naast een 60-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige winkels van Coccinelle, 
CocciMarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice (levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, 
horecabedrijven) in Frankrijk (Pro à Pro) en in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten de verdeling in brandstoffen 
(DATS 24), print en document management (Symeta) en groenestroomproductie (WE Power). De groep telt ruim 26.600 
medewerkers en realiseerde in 2012/13 een jaarlijkse omzet van EUR 8,3 miljard. Colruyt is genoteerd op NYSE Euronext 
Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.  
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