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

Update Aandeleninkoopprogramma 2017
Brussel, 9 oktober 2017 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”)
(Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij bepaalde informatie bekend in verband met
haar inkoop van eigen aandelen, 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 2017, zoals bekendgemaakt op 16
februari 2017, bericht de Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 2 oktober tot
en met 6 oktober 2017 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via het centrale
orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
Datum van inkoop

2 oktober 2017
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56,92
56,56
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508.931
857.750
454.733
463.057
880.469
3.164.940
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De Vennootschap bezit momenteel 2.126.349 eigen aandelen (vorige update van het
Aandeleninkoopprogramma 2017: 2.071.349 eigen aandelen), hetzij 1,81% van het totaal
aantal uitstaande aandelen (vorige update van het Aandeleninkoopprogramma 2017:
1,77%).
Alle ingekochte aandelen onder het Aandeleninkoopprogramma 2017 (tot op heden
974,323 eigen aandelen) zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar
verplichtingen onder bestaande aandelenoptieplannen na te komen.
Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld op de investor relations pagina’s van onze
website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders.
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Over Telenet – Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet
Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf
spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie,
hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen
en Brussel. Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet
Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security
oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken
eenvoudiger en aangenamer maken. Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv
en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf
naar www.telenet.be. Telenet is voor 57% eigendom van Liberty Global, het grootste internationale
tv- en breedbandinternetbedrijf ter wereld. Liberty Global investeert, innoveert en geeft op die manier
mensen de kans om alles uit de digitale revolutie te halen – en dit in meer dan 30 landen verspreid
over Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben.
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 2016 en de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de zes maanden
afgesloten op 30 juni 2017 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 9 oktober 2017 om 18.00 uur CET.

