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Gereglementeerde informatie 

Inkoop van eigen aandelen 
 

 

Verklaring van inkoop van GBL-aandelen van 23 maart 2020 tot en met 27 maart 2020. 
Uitvoering van de machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016. 

GBL heeft, rechtstreeks en via dochterondernemingen, over de periode van 23 maart 2020 tot en met 
27 maart 2020, volgende eigen aandelen gekocht in het kader van: 
 
 

- Het programma van inkoop van eigen aandelen: 189.221 GBL-aandelen 
 

Het programma van inkoop van eigen aandelen 

Datum van 
inkoop  

Aantal 
aandelen 

Gemiddelde 
prijs (EUR) 

Laagste 
prijs (EUR) 

Hoogste 
prijs (EUR) 

Bedrag 
(EUR) Handelsmethode / markt 

23/03/2020    50.000       64,84       63,68       66,48       3.242.197    Beurs/ 
 Euronext 

24/03/2020    48.643       67,40       66,12       68,96       3.278.522    Beurs/ 
 Euronext 

25/03/2020    36.582       70,07       67,08       75,04       2.563.390    Beurs/ 
 Euronext 

26/03/2020    24.480       70,52       67,16       73,50       1.726.292    Beurs/ 
 Euronext 

27/03/2020    29.516       71,84       69,90       74,00       2.120.504    Beurs/ 
 Euronext 

Totaal    189.221       68,34           12.930.905      
 
 

 
- Het liquiditeitscontract: 0 GBL-aandelen 

 
 
Op 27 maart 2020 bezit GBL rechtstreeks en via dochterondernemingen 5.737.087 GBL aandelen die 
3,6% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 21.500 aandelen in het kader van het 
liquiditeitscontract. 

Over Groep Brussel Lambert  
Groep Brussel Lambert (« GBL ») is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering 
van meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 20 miljard euro en een beurswaarde van 
15 miljard euro eind december 2019. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op 
waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale 
aandeelhoudersbasis. GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit aan te houden, 
bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve 
professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie. GBL beoogt haar aandeelhouders een 
aantrekkelijk rendement te bieden door een duurzaam dividend te combineren met toename van de 
netto-actiefwaarde. 

GBL is genoteerd aan Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB ; ISIN code: BE0003797140) en maakt 
deel uit van de BEL20 index. 
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