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Update met betrekking tot het 
programma voor inkoop van 
eigen aandelen.  
 

In het kader van haar programma voor inkoop van eigen aandelen dat op 23 mei 2022 werd 
aangekondigd maakt Montea vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 8:4 van het 
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen, dat er 18.671 Montea-aandelen werden ingekocht op Euronext Brussel tijdens de 
periode van 24 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. 
 
Overzicht transacties per dag:  
 

Datum Aantal 
aandelen Totaalbedrag (€) Gemiddelde 

prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste Prijs (€) 

24/05/2022 3.500 354.021,40 101,15 102,00 100,40 
25/05/2022 3.000 301.504,80 100,50 101,20 100,00 
26/05/2022 2.500 253.961,60 101,58 102,00 101,00 
27/05/2022 2.322 237.615,60 102,33 103,40 101,40 
30/05/2022 3.800 392.820,00 103,37 103,80 102,60 
31/05/2022 3.549 354.579,00 99,91 100,20 99,30 

Totaal: 18.671 1.894.502,40 101,47   

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 26.525 (0,16 
% t.o.v. een totaal van 16.215.456 aandelen) op 31 mei 2022.  

Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door een onafhankelijke broker die optreedt krachtens 
een discretionair mandaat. 

Deze informatie is eveneens beschikbaar op https://montea.com/investor-relations/nl/inkoop-
eigen-aandelen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 31/03/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille 
een totale oppervlakte van 1.712.561 m², verspreid over 84 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext 
Brussel (MONT) en Euronext Parijs (MONTP). 
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