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PERSBERICHT

Telenet start met aandelen inkoop
programma
Gereglementeerde informatie
9 augustus 2011

Mechelen, 9 augustus 2011 – Vandaag maakt Telenet Group Holding NV (“Telenet” of “de
Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) bekend dat het start met een aandelen inkoop programma.
Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, voor een
maximum van 1.000.000 aandelen binnen de eerstvolgende 9 maanden. Deze inkopen van eigen aandelen
zullen plaatsvinden binnen de voorwaarden zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2009.
De timing van de inkopen van aandelen onder dit programma zullen afhankelijk zijn van een aantal
factoren, zoals ondermeer de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik geschorst of
stopgezet worden.
Telenet heft een tussenpersoon gemachtigd om aandelen van Telenet in te kopen voor rekening van de
Vennootschap. Tijdens de looptijd van het inkoop programma zal op wekelijkse basis een persbericht
gepubliceerd worden met de gemaakte vooruitgang (als die er is). Alle ingekochte aandelen zullen
aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande
aandelenoptieplannen. Zolang deze aandelen worden aangehouden door de Vennootschap, zullen deze
geen recht geven op de uitkering van dividenden.
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Over Telenet – Telenet is een toonaangevende provider van media- en telecommunicatiediensten. Telenet spitst zich toe op het
leveren van kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan hoofdzakelijk residentiële klanten in
Vlaanderen en Brussel. Onder de merknaam Telenet Solutions levert het bovendien diensten aan bedrijven in België. Telenet is
genoteerd op de Euronext Brussel onder de code TNET.
Aanvullende informatie – Aanvullende informatie over Telenet en haar producten is beschikbaar op www.telenet.be. Bijkomende
informatie over operationele en financiële cijfers vermeld in dit document kan worden gedownload via de sectie ‘investor relations’
van onze website. Ons Geconsolideerd Jaarverslag 2010 en de Geconsolideerde Halfjaarrapportering voor 2011 zijn beschikbaar
gesteld op de sectie "investor relations" van onze website (investors.telenet.be).
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