PERSBERICHT

Telenet kondigt de uitbetaling van het
dividend en de kapitaalvermindering aan
► Dividend van €1,00 bruto per aandeel, betaalbaar op 10 mei 2012;
► Kapitaalvermindering
apitaalvermindering van €3,25 netto per aandeel, betaalbaar op 31 augustus
2012;
► Aantrekkelijk gecombineerd netto-rendement
rendement van 12% tegen de huidige
beurskoers, ondersteund door aanhoudende inkoop van eigen aandelen onder het
Aandeleninkoopprogramma 2012.
Mechelen, 26 april 2012 – Gisteren keurde de algemene en de buitengewone aandeelhoudersvergadering
andeelhoudersvergadering
van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) de voorgestelde aandeelhoudersuitkering
aandeelhouders
van
€4,25 per aandeel goed. Deze aandeelhoudersuitkering
aandeelhouders
bestaat uit (i) een brutodividend van €1,00 per
aandeel; en (ii) een nettokapitaalvermindering van €3,25 per aandeel.
Betaalbaarstelling – dividend van €1,00 bruto per aandeel


Ex datum: 7 mei 2012 – Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 7 mei 2012 zullen de
aandelen en de VVPR--strips
strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext Brussel
zonder coupon nr.5. Coupon nr.5 van de VVPR-strips
strips van Telenet Group Holding zal derhalve
zonder waardee worden verklaard met ingang van 7 mei 2012.



Registratiedatum: 9 mei 2012



Betaaldatum: 10 mei 2012 – Het recht tot betaling van het dividend zal worden
vertegenwoordigd door coupon nr.5. De effectieve uitbetaling van het dividend aan houders van
aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 10 mei 2012. Houders
van aandelen aan toonder
toonder kunnen vanaf 10 mei 2012 de betaling ontvangen via de loketten van
ING België (die optreedt als betaalagent van de Vennootschap) tegen voorlegging van coupon
nr.5.



Roerende voorheffing: De betaling van het dividend is onder Belgisch recht onderworpen aan
een roerende voorheffing van 25%. De houders van de VVPR-strips
strips genieten van een verlaagde
roerende voorheffing van 21%. Het bedrag van het nettodividend voor buitenlandse
aandeelhouders kan echter variëren afhankelijk van de dubbele belastingverdragen
belastingverdrage tussen België
en de respectievelijke landen. Om te genieten van de verlaagde roerende voorheffing dienen
aandeelhouders een fiscaal attest over te maken aan de betaalagent van de Vennootschap,
uiterlijk 10 kalenderdagen na de betaaldatum.

Betaalbaarstelling – kapitaalvermindering van €3,25 netto per aandeel


Ex datum: 28 augustus 2012 – Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 28 augustus 2012
zullen de aandelen en de VVPR-strips
VVPR strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext
Brussel zonder coupon nr.6.
nr Coupon nr.6 van de VVPR-strips
strips van Telenet Group Holding zal
derhalve zonder waarde worden verklaard met ingang van 28 augustus 2012.
2012



Registratiedatum: 30 augustus 2012



Betaaldatum: 31 augustus 2012 – Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden
vertegenwoordigd door coupon nr.6.
nr. De effectieve uitbetaling van de kapitaalvermindering aan

houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 31 augustus
2012. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 31 augustus 2012 de betaling ontvangen
via de loketten van ING België (die optreedt als betaalagent van de Vennootschap) tegen
voorlegging van coupon nr.6.
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