
 

Brussel, 02/10/2017 - Gereguleerde informatie 

 

 

Inkoop van eigen aandelen in het kader van het liquiditeitscontract  
 

 

In het kader van het liquiditeitscontract (zie persbericht van 1 maart 2016) kondigt Proximus vandaag aan 
dat Kepler-Cheuvreux voor rekening van Proximus 0 eigen aandelen heeft gekocht gedurende de 
periode van 25 september 2017 tot en met 29 september 2017. 

Gedurende dezelfde periode, heeft Kepler-Cheuvreux voor rekening van Proximus 0 eigen aandelen 
verkocht, dit resulteert bijgevolg in een netto-inkoop van 0 eigen aandelen. 
 

GEDETAILLEERDE AANKOOP OPERATIES PER DAG 

Datum Aantal 
aandelen 

Gemiddelde 
prijs  (€) 

Hoogste prijs 
(€) 

Laagste prijs 
(€) Bedrag   (€) 

25-sep-17 0 0,00 0,00 0,00 0 

26-sep-17 0 0,00 0,00 0,00 0 
27-sep-17 0 0,00 0,00 0,00 0 

28-sep-17 0 0,00 0,00 0,00 0 

29-sep-17 0 0,00 0,00 0,00 0 
 

     
Totaal 0       0 

 

De samenvatting van de gedane aankopen in het kader van het liquiditeitscontract, dat van start is 
gegaan vanaf 1 maart 2016, is beschikbaar op de bedrijfswebsite via deze link. 

Proximus bezit thans 15.216.258 eigen aandelen of 4,502% van het totaal aantal uitstaande aandelen. 

  

Meer informatie op de Persdienst, bij Investor Relations en op www.proximus.com/nl/investors 
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Over Proximus 

 

De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt voor residentiële klanten, bedrijven en 

overheidsinstellingen. Proximus wil een leverancier van digitale diensten worden, die alle personen en alle dingen connecteert zodat mensen beter leven en 

slimmer werken. Via zijn geïntegreerde vaste en mobiele netwerken van topkwaliteit biedt Proximus overal en altijd toegang tot digitale diensten en 
gebruiksvriendelijke oplossingen, en tot een brede waaier van multimedia-inhoud. Proximus vormt technologieën zoals Internet of Things (IoT), Big Data, 

Cloud en Security om tot oplossingen met een positieve impact op mens en maatschappij. Met zijn 13.633 medewerkers, die zich allemaal inzetten om een 

superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2016 een onderliggende groepsomzet van 5871 miljoen EUR. 

 

Proximus (Euronext Brussel: PROX) is ook in Luxemburg actief via zijn filialen Telindus Luxembourg en Tango, en in Nederland via Telindus Netherlands. Zijn 

filiaal BICS biedt internationale wholesaleoplossingen van topkwaliteit voor leveranciers van spraak- en mobiele datadiensten wereldwijd. 
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