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Openbaarmaking op basis van
het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
Update m.b.t. inkoopprogramma eigen aandelen
Mechelen, 5 december 2011 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of “de Onderneming”) (Euronext
Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 207 van het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen:
In het kader van het inkoopprogramma voor eigen aandelen zoals bekendgemaakt op 9 augustus 2011,
bericht de Vennootschap dat in de periode van 24 november 2011 tot en met 5 december 2011, de
volgende verrichtingen zijn uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel:
Datum van aankoop
24 november 2011
25 november 2011

Aantal aandelen

Gemiddelde prijs

Hoogste prijs

Laagste prijs

33.824
12.126

€ 26,1642
€ 26,1960

€ 26,250
€ 26,250

€ 25,900
€ 26,105

Totaal
€ 884.977,90
€ 317.652,70

De Vennootschap bezit vandaag 220.352 eigen aandelen, hetzij 0,19 % van het totaal aantal uitstaande
aandelen.
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.
Deze informatie is ook beschikbaar op onze website http://investors.telenet.be.
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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).

Telenet Persbericht

1-1

5 december 2011

