PERSBERICHT

Update Aandeleninkoopprogramma 2015
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende
de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Mechelen, 27 april 2015 – 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 Aandeleninkoopprogramma 2015, zoals bekendgemaakt op 12 februari 2015, bericht de Vennootschap
dat in de periode van 20 april tot en met 24 april 2015, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd, hetzij via de
gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel, hetzij via blok transacties in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving:
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-
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-
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betaald (€)
-
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betaald (€)
-

Totaal (€)
-

De Vennootschap bezit vandaag 464.173 eigen aandelen (vorige melding op 20 april 2015: 507.923 eigen aandelen), hetzij
0,40% van het totaal aantal uitstaande aandelen (vorige melding op 20 april 2015: 0,43%).
Alle ingekochte aandelen onder het Aandeleninkoopprogramma 2015 (tot op heden 473.445 eigen aandelen) zullen
aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.
Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de
sectie Aandeelhouders.
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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 Business levert het bovendien diensten aan bedrijven in België. Telenet is genoteerd op NYSE Euronext Brussel onder de code
TNET en maakt deel uit van de BEL20 index.
Aanvullende informatie – Aanvullende informatie over Telenet en haar producten is beschikbaar op www.telenet.be. Nadere informatie over de
operationele en financiële gegevens in dit document kan worden gedownload in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor
beleggers. Ons Geconsolideerd Jaarverslag 2014 en de niet‐geauditeerde verkorte geconsolideerde financiële staten en presentaties in verband met
de financiële resultaten over het volledige jaar afgesloten op 31 december 2014 zijn beschikbaar in het deel van de website van de Vennootschap,
dat bedoeld is voor beleggers (http://investors.telenet.be).

Dit document werd vrijgegeven op 27 april 2015 om 18.00 uur MET.

