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Persbericht 
Publicatie betreffende een inkoop van eigen aandelen 

(Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen) 

 

 

Dit persbericht wordt opgemaakt in het kader van de circulaire FSMA_2011_07 dd. 

11 oktober 2011 (update 4 april 2017).  

 

Sinds de laatste kennisgeving van inkoop van eigen aandelen heeft Sofina op Euronext 

Brussels de volgende verrichtingen tot inkoop van eigen aandelen uitgevoerd:  

 

 5.719 eigen aandelen op 8 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,64 (met een minimumprijs van €129,30 en een maximumprijs van 

€130,00); 

 2.382 eigen aandelen op 9 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,63 (met een minimumprijs van €129,00 en een maximumprijs van 

€130,00); 

 3.463 eigen aandelen op 12 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,00 (met een minimumprijs van €128,50 en een maximumprijs van 

€129,95); 

 3.000 eigen aandelen op 13 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,66 (met een minimumprijs van €129,15 en een maximumprijs van 

€130,00);  

 1.643 eigen aandelen op 14 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,89 (met een minimumprijs van €129,50 en een maximumprijs van 

€130,00); en 

 2.332 eigen aandelen op 15 juni 2017 aan een gemiddelde prijs per aandeel van 

€129,97 (met een minimumprijs van €129,73 en een maximumprijs van 

€130,00)  

 

Aldus werd er over de genoemde periode een totaal van 18.539 aandelen gekocht, 

aan een gemiddelde prijs van €129,59 per aandeel (met een minimumprijs van 

€128,50 en een maximumprijs van €130,00). 

 

Sofina bezit 595.609 eigen aandelen op 16 juni 2017. 
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