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Montea maakt vandaag de beslissing 
bekend om een programma op te 
starten voor de inkoop van maximaal 
70.000 eigen aandelen. 
 

Montea kondigt aan dat de raad van bestuur van haar enige bestuurder heeft besloten om 

een inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten voor maximaal 70.000 eigen 

aandelen, dit binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals 

verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 9 

november 2020. Er werd besloten om een maximumbedrag van € 9.500.000 te voorzien 

voor dit inkoopprogramma.  

Het inkoopprogramma heeft als doel om aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen ten gunste 
van het management en de werknemers van Montea na te komen en in de toekomst opnieuw te 
kunnen aanbieden.  

Het inkoopprogramma loopt van 6 januari 2022 tot 28 februari 2022 of tot het moment waarop 
het vooropgestelde aantal aandelen is ingekocht.  

Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd in overeenstemming met de “safe harbour”-procedure 
voorzien door artikel 5 van de Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende 
marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 
van de Commissie van 8 maart 2016 tot aanvulling van de Verordening marktmisbruik. De 
uitvoering van het inkoopprogramma zal gebeuren door een onafhankelijke tussenpersoon die 
een discretionair mandaat zal hebben om de inkoop uit te voeren. Hierdoor kunnen de inkopen 
zowel in open als in gesloten periodes plaatsvinden.  

Montea zal de markt informeren over de voortgang van het inkoopprogramma overeenkomstig 
de toepasselijke regelgeving.  
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VERKLARING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37 VAN DE 
GVV WET. 

Overeenkomstig artikel 37, §2, vierde lid van de GVV Wet juncto artikel 8 van het GVV KB dienen 
de door de vennootschap geplande verrichtingen ter kennis worden gebracht van de FSMA, en 
moeten de desbetreffende gegevens eveneens openbaar worden gemaakt, als bepaalde 
personen, zoals nader omschreven in artikel 37, §1 van de GVV Wet, rechtstreeks of 
onrechtstreeks als tegenpartij bij die verrichtingen optreden of er enig vermogensvoordeel uit 
kunnen halen.  
 
Via dit persbericht wordt meegedeeld dat de heer Jo De Wolf, als bestuurder van de enige 
bestuurder en effectieve leider, enig vermogensvoordeel kan halen uit de beslissing van de enige 
bestuurder om het inkoopprogramma op te starten daar hij een begunstigde zal zijn onder de 
aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen waarvan de uitvoering mogelijk wordt gemaakt 
door de via het inkoopprogramma ingekochte aandelen.  
 
De aandelenaankoop- en aandelenoptieplannen beogen de actieve betrokkenheid van het 
management en de werknemers nog te versterken en dus de continuïteit van het management 
en werknemersbestand van Montea te bestendigen. Het geplande inkoopprogramma is dan ook 
in het belang van de Vennootschap, en kadert binnen de normale ondernemingsstrategie van 
de Vennootschap.  
 
Deze gegevens zullen ook worden toegelicht in het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 
2021 en in het verslag van de commissaris conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV/SIR), gespecialiseerd in 
logistiek vastgoed in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea 
biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op 
deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/09/2021 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille 
een totale oppervlakte van 1.507.185 m², verspreid over 76 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext 
Brussel (MONT) en Euronext Parijs (MONTP). 
 
PERSCONTACT  VOOR MEER INFORMATIE  
Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | jo.dewolf@montea.com www.montea.com  

mailto:jo.dewolf@montea.com
http://www.montea.com/
http://www.epra.com/press-corner/press-releases/hiag-montea-and-civitas-join-ftse-epra-nareit-developed-europe-real-estate-index

