
 

 

 

Persbericht 
 

Gereglementeerde informatie 
28/05/2014 na beurs 

Embargo 28/05/2014 - 17.45 uur 
 

 
 

 

OPENBAARMAKING VAN INKOOP VAN EIGEN AANDELEN 

 
De buitengewone algemene vergadering van Lotus Bakeries NV heeft op 9 mei 2014 
machtiging verleend aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen voor een 
periode van 5 jaar. 
 
In het kader van deze machtiging heeft Lotus Bakeries NV opdracht gegeven aan een 
financiële tussenpersoon om tot inkoop over te gaan. Deze inkoop kadert in de 
aandelenoptieplannen ten gunste van het personeel van Lotus Bakeries.  
 
In de periode van 23 mei 2014 tot en met 28 mei 2014 werden in totaal 1.055 aandelen Lotus 
Bakeries ingekocht op NYSE Euronext Brussels.  
 
Lotus Bakeries NV bezit thans 22.453 eigen aandelen, i.e. 2,80% van het totaal aantal 
uitstaande aandelen. 
 
 

Datum van aankoop Aantal  Prijs per aandeel 
(EUR) 

Totaal bedrag 
(EUR) 

23/05/2014  56 845,05 47.322,95 

23/05/2014 900 845,00 760.500,00 

26/05/2014 32 845,59 27.058,80 

27/05/2014 41 845,35 34.659,50 

28/05/2014 26 849,11 22.076,80 

 
 

Lotus Bakeries in een notendop 

Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, 
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en galetten, pepparkakor koekjes en Dinosaurus koekjes. 
Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met 
productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 10-tal 
Europese landen, de Verenigde Staten, Hong Kong, China, Chili en een exportafdeling voor de overige landen. 
Met 1.244 medewerkers produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas 
kwaliteitsvolle en lekkere producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie 
verwent Lotus Bakeries de consument met een uniek productengamma. In 2013 realiseerde Lotus Bakeries een 
omzet van 332,3 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. 

 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Jan  Boone, CEO    Sofie Dumarey, Corporate Secretary  

Tel. + 32 9 376 26 14   Tel. + 32 9 376 69 39   

  
Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com 

 


