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Vervreemding van eigen 
aandelen 
 

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek 
gemaakt dient te worden. 

In uitvoering van dit artikel maakt Montea bekend zij buiten beurs (OTC) Montea-aandelen heeft 
vervreemd aan de begunstigden onder een aandelen aankoopplan van Montea.  

Overzicht van de transacties:  
 

Datum Aantal aandelen 
Prijs per 

aandeel (€) 
11/04/2022 600 90,24 
12/04/2022 1.500 92,32 
13/04/2022 1.500 92,32 
13/04/2022 200 92,32 
13/04/2022 200 90,24 
14/04/2022 110 92,32 
14/04/2022 69.258 90,24 
14/04/2022 1.000 90,24 
15/04/2022 200 92,32 

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 7.854 
(0,05% t.o.v. een totaal van 16.215.456 aandelen) op 15 april 2022.  

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

 
 
 
 
 
 
  

https://montea.com/investor-relations/nl/inkoop-eigen-aandelen
https://montea.com/investor-relations/nl/inkoop-eigen-aandelen


 

 
Persbericht – Gereglementeerde informatie 

Embargo tot 19/04/2022 – 18u00  

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 Chief Executive Officer en Chief Financial Officer 
als lid van het uitvoerend management, enig vermogensvoordeel kunnen halen uit de beslissing 
van de enige bestuurder om aan elk van hen een aanbod te doen voor de aankoop van aandelen 
onder een aandelen aankoopplan.  
 
Het aandelen aankoopplan, en eventuele aanbiedingen daaronder, 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 aanbod van aandelen is dan ook in het belang van de Vennootschap en kadert binnen de 
normale koers van de ondernemingsstrategie van de Vennootschap.  
 
Deze gegevens zullen ook worden toegelicht in het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 
2022 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 31/12/2021 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille 
een totale oppervlakte van 1.545.165 m², verspreid over 79 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext 
Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). 
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