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Update met betrekking tot inkoopprogramma eigen aandelen
Wetteren, België – 19 maart 2020
Op 23 oktober 2019 keurde de raad van bestuur van Resilux NV een inkoopprogramma eigen aandelen
goed, waarbij een tussenpersoon via een discretionair mandaat, voor een totaal bedrag van ten
hoogste 2.500.000€ en voor een maximaal aantal van 20.000 eigen aandelen kan inkopen en deze
inkopen zowel in open als in gesloten periodes kunnen plaats vinden. Daarnaast kunnen onder
bepaalde voorwaarden ook bloktransacties overwogen worden tijdens open periodes. Het
inkoopprogramma kadert binnen de machtiging door de BAV van 17 mei 2019, verleend aan de raad
van bestuur, om onder bepaalde voorwaarden over te gaan tot inkoop eigen aandelen.
In het kader van voormeld inkoopprogramma bericht de vennootschap dat tussen 12 maart 2020 en
19 maart 2020 in totaal 1.472 eigen aandelen werden ingekocht. De aandelen zijn door een
tussenpersoon via discretionair mandaat ingekocht op de gereglementeerde markt Euronext Brussel
tegen een gemiddelde prijs van EUR 119,64 per aandeel voor een totaalbedrag van EUR 176.104,01.
Resilux bezit nu in totaal 1.472 eigen aandelen, of 0,073% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Datum
aankoop
12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
TOTAAL
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Aantal
aandelen
350
350
302
250
120
100
1.472

Gemiddelde
prijs betaald
122,71
121,84
118,32
115,40
115,72
120,40
119,64

Hoogste
prijs betaald
125,00
122,50
120,00
117,00
119,50
122,00
-
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Laagste prijs
betaald
120,00
121,00
116,00
114,00
115,00
120,00
-

Totaal in
euro
42.950,01
42.644,00
35.734,00
28.850,00
13.886,00
12.040,00
176.104,01
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper, telefonisch:
+ 32 9 365 74 74 of via email: info@resilux.com.
Over Resilux
Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden
gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergenten, melk, bier, wijn, fruitsappen en
andere toepassingen. Per 1 oktober 2017 heeft Resilux haar kernactiviteit uitgebreid met de recyclage van PET in Zwitserland.
Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussels.
Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije, Servië, Roemenië en in
de V.S.
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