Inkoopprogramma aandeel 2016
Van Lanschot is op 9 maart 2016 gestart met het inkopen van maximaal 250.000 eigen certificaten van gewone aandelen A
(hierna te noemen: “aandelen”). Het inkoopprogramma is geëindigd op 4 mei 2016, 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 volgens het mandaat zoals verleend door de aandeelhoudersvergadering van
13 mei 2015 (hierna: ‘de Ava’). De aandeelhouders hebben in de Ava een machtiging verleend aan de Raad van Bestuur
om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het geplaatst kapitaal, 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
handelsbeslissingen 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 (EUR)

Bedrag (EUR)

09-03-2016 – 15-03-2016

19.571

19,6159

383.902,23

16-03-2016 – 22-03-2016

9.453

19,3024

182.465,57

23-03-2016 – 29-03-2016

4.300

19,5423

84.032,07

30-03-2016 – 05-04-2016

118.426

18,7045

2.215.096,95

06-04-2016 – 12-04-2016

12.906

18,0277

232.664,94

13-04-2016 – 19-04-2016

14.258

18,0946

257.993,22

20-04-2016 – 26-04-2016

8.150

18,1438

147.871,90

27-04-2016 – 03-05-2016

3.721

18,7252

69.676,59

59.215

18,5489

1.098.373,11

250.000

18,6883

4.672.076,58

04-05-2016
Totaal

