Inkoopprogramma aandeel 2012
Van Lanschot is op 15 augustus 2012 gestart met het inkopen van maximaal 50.000 eigen certificaten van gewone aandelen
A (hierna te noemen: ‘aandelen’). Het inkoopprogramma is geëindigd op 7 september 2012, toen het maximum aantal
aandelen was ingekocht. Het inkoopprogramma werd uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen aandelen aan
medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.
Dit inkoopprogramma werd uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders gehouden op 10 mei 2012 (hierna: ‘de Ava’).
De aandeelhouders hebben in de Ava een machtiging verleend om eigen aandelen in te kopen, waarbij de verkrijgingsprijs
niet hoger is dan de hoogste prijs waarvoor het aandeel Van Lanschot op de beurs wordt verhandeld op de datum waarop
de overeenkomst tot inkoop wordt gesloten (hierna: ‘het aandeelhoudersbesluit’). De maximumprijs waarvoor uit hoofde
van het inkoopprogramma aandelen worden ingekocht is de laagste van (i) de laatste onafhankelijke transactie of de
hoogste actuele onafhankelijke biedprijs op Euronext Amsterdam, al naar gelang welke de hoogste is; en (ii) de
maximumprijs conform het aandeelhoudersbesluit.
Het aantal aandelen dat op één handelsdag op de beurs werd ingekocht bedroeg niet meer dan 50% van het gemiddelde
dagvolume van het aandeel Van Lanschot waarbij het gemiddelde dagvolume gebaseerd was op het gemiddelde dagvolume
dat in de 20 handelsdagen voorafgaand aan de datum van aankoop is verhandeld.
Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handels
beslissingen met betrekking tot het aantal aandelen en tijdstip van de transacties onafhankelijk van Van Lanschot heeft
genomen.
Het aantal aandelen dat wekelijks gedurende het programma werd ingekocht, is te vinden in de onderstaande tabel.
Data

Aantal ingekochte aandelen

Gemiddelde prijs

Bedrag (EUR)

3-7 sep

9.288

15,0304

139.602,55

27-31 aug

6.488

15,3654

99.690,68

20-24 aug

22.636

15,6270

353.733,22

15-17 aug

11.588

16,6723

193.199,10

Totaal

50.000

15,7245

786.225,54

