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PERSBERICHT 

 

Gereglementeerde informatie 

Betaling dividend 

 
Ieper, België – 2 juni 2014 – 18.00u – Iep Invest nv (voorheen ‘Punch International’) maakt de 
betaaldatum van het dividend bekend.  
 
Op 22 mei 2014 heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten om een 
brutodividend van 4,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De uitbetaling van de 
dividenden gebeurt, overeenkomstig artikel 43 van de statuten, op het tijdstip en op de plaats 
zoals door de raad van bestuur vastgesteld. 
 
De raad van bestuur heeft besloten dat het dividend zal worden uitbetaald op 13 juni 2014. De 
ex-dividenddatum is 10 juni 2014. Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 10 juni 2014 
zullen de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op NYSE Euronext Brussels 
zonder coupon nr. 5. Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het dividend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Iep Invest 

Iep Invest nv (voorheen ‘Punch International’) is een holding. Sinds 1999 noteert de vennootschap aan 
Euronext Brussels. Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.iepinvest.be en 
www.euronext.com. 
 
Investor Relations 

Investor Relations – Iep Invest nv – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - E-mail: 
investor.relations@iepinvest.be 
 
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 Iep Invest 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. 


