PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
Inkoop eigen aandelen
Antwerpen – België – 14 oktober 2021 18:00u CET– Accentis nv maakt informatie bekend betreffende de inkoop
van eigen aandelen. In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen (artikel 8:2 tot en
met 8:5 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) meldt
Accentis de volgende verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 27 september 2021 tot en met 13 oktober
2021 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.
Datum

Aantal
aandelen

Gemiddelde prijs
(€)

Hoogst betaalde
prijs (€)

Laagst betaalde
prijs (€)

07/10/2021

Totaal
(€)

390.895

0,06

0,06

0,06

23.453,70

08/10/2021

24.300

0,06

0,06

0,06

1.458,00

11/10/2021

60.342

0,06

0,06

0,06

3.620,52

12/10/2021

34.300

0,06

0,06

0,06

2.058,00

De verrichtingen werden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone
Algemene Vergadering van 25 mei 2021.
Op basis van de noemer van 1.267.745.224 (totaal aantal stemrechten) van de vennootschap bezit Accentis nv op
verslagdatum in totaliteit 4.652.373 eigen aandelen, nu 0,37% van de stemrechten van de vennootschap.

Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website www.accentis.com in de rubriek Investor Relations onder
het menupunt Informatie voor de aandeelhouders - Inkoop eigen aandelen.

Over Accentis
Accentis is een vastgoedmaatschappij die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, voornamelijk in België, Slowakije en
Duitsland. De groep streeft een langetermijnstrategie na die erop gericht is de waarde van de vastgoedportefeuille te
maximaliseren, enerzijds door het optimaliseren van de recurrente huurinkomsten en anderzijds door een actief
portefeuillebeheer. Het aandeel Accentis is genoteerd aan Euronext (ACCB). Alle persmededelingen en andere informatie zijn
beschikbaar op www.accentis.com en www.euronext.com.
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