PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen
Ieper, België – 27 december 2013 – 18.00u – Punch International nv (‘Punch’) maakt
tussentijdse resultaten bekend van het programma voor de inkoop van eigen aandelen dat de
vennootschap in samenwerking met KBC Securities heeft opgestart.
In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen (artikel 207 van
het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals
gewijzigd op 26 april 2009) meldt Punch dat in het kader van het inkoopprogramma de
volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 18 december 2013 tot en met 24
december 2013 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel. De verrichtingen
werden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone
Algemene Vergadering van 23 november 2009.
Datum

Aantal
aandelen

Gemiddelde
prijs
(€)

Hoogst
betaalde prijs
(€)

Laagst
betaalde prijs
(€)

Totaal
(€)

18/12/2013

280

6,8400

6,84

6,84

1.915

23/12/2013

790

6,8972

6,92

6,86

5.449

Verder heeft Punch in diezelfde periode eigen aandelen verworven via de volgende
bloktransactie:
Datum
23/12/2013

Aantal aandelen
130.000

Prijs
(€)
6,8600

Totaal
(€)
891.800

Na de bovengenoemde transacties kunnen er in het kader van dit programma – zonder
vernietiging van de reeds ingekochte aandelen, waarvoor een afzonderlijke beslissing van een
bijzondere algemene vergadering nodig is – nog 138.737 aandelen ingekocht worden.
Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website www.punchinternational.com in de
rubriek Investor Relations onder het menupunt Share buyback programme.
Over Punch International
Punch International is een holding. Sinds 1999 noteert Punch aan Euronext Brussels. Alle
persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en
www.euronext.com.
Voor meer informatie
Investor Relations – Punch International – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - E-mail:
investor.relations@punchinternational.com
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking
statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging.
Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard
der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties
verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in
deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Punch International nv
heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te
actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de
regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden.
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