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PERSBERICHT 

 

Financiële kalender 

 
Ieper, België – 8 mei 2014 20:00u CET – Punch International nv ('Punch') past zijn financiële 
kalender aan conform de nieuwe regelgeving.  
 
Conform het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 
november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die 
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zal Punch niet langer 
kwartaalinformatie bekend maken, mede gelet op de beperkte activiteiten en de eenvoudige 
structuur van de vennootschap. De oorspronkelijk geplande publicatie met kwartaalinformatie 
van 9 mei 2014 zal niet doorgaan. Het halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes 
maanden van het boekjaar zal conform de nieuwe regels uiterlijk binnen drie maanden na 
afloop van de verslagperiode openbaar gemaakt worden. Punch zal indien nodig op eerdere 
tijdstippen communiceren. 
 
De nieuwe financiële kalender voor de eerstkomende 12 maanden ziet er als volgt uit: 
 

Financiële kalender 
 Jaarlijkse Algemene Vergadering   22 mei 2014 
 Publicatie van de halfjaarresultaten 2014  4 september 2014 
 Publicatie van de jaarresultaten 2014   27 februari 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Punch International 

Punch International nv (‘Punch’) 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. 
 
Investor Relations 

Investor Relations – Punch International nv – 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 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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