
Inkoopprogramma aandeel 2014

Van Lanschot is op 26 augustus 2014 gestart met het inkopen van maximaal 150.000 eigen certificaten van gewone 
aandelen A (hierna te noemen: “aandelen”). Het inkoopprogramma is geëindigd op 6 november 2014, 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 15 mei 2014 (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 
dag van aankoop (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 neemt.

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)

26 aug - 1 sep 71.863 18,0861 1.299.721,31

2 sep - 8 sep 2.918 17,9207 52.292,70

9 sep - 15 sep 37.819 17,8733 675.951,45

16 sep - 22 sep 2.107 17,8197 37.546,14

23 sep - 29 sep 2.440 17,9076 43.694,50

30 sep - 6 okt 4.360 17,9329 78.187,40

7 okt - 13 okt 7.420 17,7791 131.920,80

14 okt - 20 okt 4.669 17,2685 80.626,48

21 okt - 27 okt 5.664 17,2522 97.716,36

28 okt - 3 nov 6.045 17,6421 106.646,19

4 nov - 10 nov 4.695 18,0501 84.745,10

Totaal  150.000 17,9270 2.689.048,43


