
 

  

Programma voor inkoop 

van maximaal 50.000 

eigen aandelen 
 

Persbericht – Van de enige bestuurder 

Gereglementeerde informatie 

Embargo tot 20/12/2022 – 8u00 



 

 Persbericht – Gereglementeerde informatie 

Embargo tot 20/12/2022 – 8u00  

Montea maakt vandaag de beslissing 
bekend om een programma op te 
starten voor de inkoop van 
maximaal 50.000 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 50.000 eigen aandelen, dit 
binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen zoals verleend door de 
algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2020. Er werd besloten om een 
maximumbedrag van € 3.500.000 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 20 december 2022 t.e.m. 31 januari 2023 of tot het moment 
waarop het vooropgestelde aantal aandelen is ingekocht.  

Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd in overeenstemming met de “safe harbour”-procedure 
voorzien door 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. 

 
 
 
 
 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV), 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 30/09/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale 
oppervlakte van 1.857.023 m², verspreid over 92 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel 
(MONT) en Parijs (MONTP). 
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