
  
PERSBERICHT – Halle (België),14 november 2017 08:30  – Gereglementeerde 
informatie 

 

 1

 
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 in de periode van 6 november 2017 
tot en met 10 november 2017 in totaal 227.536 eigen aandelen heeft ingekocht op de 
gereglementeerde markt Euronext Brussel, op een MTF of buiten een georganiseerde 
handelsfaciliteit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.  

De Raad van Bestuur van Colruyt Group heeft deze inkoop eigen aandelen uitgevoerd op basis 
van het op 27 september 2017 aangekondigde programma voor inkoop van eigen aandelen ten 
belope van een maximaal bedrag van EUR 350 miljoen. Het programma werd gestart op  
2 oktober 2017 en heeft een voorziene looptijd van 2 jaar. De aankopen gebeuren conform de 
geldende wetten en regelgevingen en kaderen binnen het mandaat verleend door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 14 oktober 2014. 
Onder dit lopende inkoopprogramma eigen aandelen heeft Colruyt Group in totaal tot op heden 
1.686.012 eigen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 74.961.422,91. 

Op datum van 10 november 2017 heeft de vennootschap in totaal 6.777.577 eigen aandelen in 
haar bezit of 4,52% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 149.935.894). 
 
Het overzicht van alle inkopen eigen aandelen sinds 1 juli 2009 wordt ter beschikking gesteld 
op onze website www.colruytgroup.com onder: 
Financieel/Aandeelhoudersinfo/Overzicht kapitaal en aandelen/Inkoop eigen aandelen. 

Overzicht inkopen eigen aandelen van 6 november tot 10 november 2017 

Datum 
aankoop 

Handels- 
markt (1) 

Aantal  
aandelen 

Gemiddelde 
prijs (EUR) 

Hoogste  
aankoop 

prijs (EUR) 

Laagste  
aankoop 

prijs (EUR) 

Totaal (EUR) 

6/11/2017 XBRU 52.366 43,9353 44,1050 43,7250   
6/11/2017  TOTAAL 52.366 43,9353     2.300.715,92 
7/11/2017 CHIX 5.000 44,0637 44,1400 43,9100   
7/11/2017 XBRU 47.250 44,0657 44,1400 43,8950   
7/11/2017  TOTAAL 52.250 44,0655     2.302.422,38 
8/11/2017 XBRU 37.899 44,2430 44,5950 43,9300   
8/11/2017  TOTAAL 37.899 44,2430     1.676.765,46 
9/11/2017 XBRU 42.405 44,6545 44,7700 44,5200   
9/11/2017  TOTAAL 42.405 44,6545 1.893.574,07

10/11/2017 XBRU 42.616 44,6127 44,7750 44,3500   
10/11/2017  TOTAAL 42.616 44,6127 1.901.214,82

Alg. totaal    227.536 44,2774     10.074.692,65 
 
(1) MIC Code handelsmarkt :  Bats (BATE), Chi-X (CHIX), Turquoise (TRQX), Euronext Brussels (XBRU), Buiten beurs 

(XOFF, BATD en CHID) 
 
Contact 
Marc Hofman (CFO) +32 2 363 55 45   
investor@colruytgroup.com  
 

Over Colruyt Group 
Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 540 eigen winkels 
en meer dan 600 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en de 
geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, 
CocciMarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, 
bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België 
(DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) en productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 
29.000 medewerkers en realiseerde in 2016/17 een omzet van EUR 9,4 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder 
ISIN-nr. BE0974256852. 


