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30 januari 2018, 11u30 

 
Bekaert rapporteert over de terugkoop van eigen aandelen 

 

Naar aanleiding van het terugkoopprogramma dat op 19 december 2017 aangekondigd werd, maakt 

NV Bekaert SA ("Bekaert") bekend dat er 36 000 eigen aandelen werden teruggekocht op Euronext 

Brussel tussen 23 januari 2018 en 29 januari 2018. 

 

Datum Aantal 
aandelen 

Gemiddelde 
prijs (€) 

Hoogste 
prijs (€) 

Laagste 
prijs (€) 

Totale prijs 
(€) 

23 januari 2018 6 000 36,8419 37,0200 36,5200 221 051,40

24 januari 2018 9 000 37,0612 37,2600 36,8600 333 550,80

25 januari 2018 7 000 36,9346 37,1000 36,8200 258 542,20

26 januari 2018 5 000 36,9728 37,1600 36,6600 184 864,00

29 januari 2018 9 000 37,1116 37,3200 36,9800 334 004,40

Totaal sedert 

20 december 2017 353 600 36,6465 38,4400

 

34,3400 12 958 199,64
 
Voor bijkomende informatie: https://www.bekaert.com/en/investors/the-bekaert-share/share-buy-back 

 
 
 
 
Disclaimer 
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding 
aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die 
ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die 
toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht 
opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van 
nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die 
door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies 
of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt 
verspreid. 

 
 
 
Profiel 
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het 
continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en -oplossingen te zijn voor 
onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers telt, 
met hoofdzetel in België en een jaaromzet van € 4,4 miljard. 
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