
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

PERSBERICHT                 26 september 2016 – 20:00 uur 

Verslag over de stand van uitvoering van het programma 

voor de inkoop van eigen aandelen 

 

Brussel, België – 26 september 2016 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt 

verslag uit over de stand van uitvoering van haar programma voor de inkoop van eigen 

aandelen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen € op basis van de toestemming van de 

Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de dochtervennootschap 

Keyware Smart Card Division NV gehouden op 18 augustus 2016.   

 
Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 

2009, deelt Keyware mee dat ze 81.052 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussel in de 

periode van 19 september 2016 tot en met 23 september 2016. 

Datum 
aankoop 
 

Aantal 
aandelen 
 

Gemiddelde 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Laagste 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Hoogste 
aankoopprijs 
(EUR) 
 

Totaal (EUR) 
 

19/09/2016 13.511 1,9050 1,905 1,910 25.738,51 

20/09/2016 25.365 1,9087 1,900 1,948 48.413,19 

21/09/2016 23.736 1,9550 1,935 1,967 46.403,55 

22/09/2016 5.275 1,9563 1,955 1,990 10.319,30 

23/09/2016 13.165 1,9736 1,960 1,990 25.982,92 

Totaal 81.052 1,9353   156.857,47 

 

Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op 23 september 2016 in totaal 

365.842 eigen aandelen in haar bezit of 1,7266 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 

21.188.793). 

Het overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds 29 augustus 2016 is terug te vinden op onze 

website : http://www.keyware.com/nl/wettelijke-informatie onder de titel “Inkoop eigen aandelen”. 

Over Keyware 

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 

elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant 

transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op 

www.keyware.com.   

 

http://www.keyware.com/
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Voor bijkomende informatie, contacteer:     

Mr. Stéphane Vandervelde 
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Keyware Technologies 

Tel: +32 (0)2 346.25.23 

ir@keyware.com 

www.keyware.com    
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