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Inkoop van eigen aandelen in het kader van het liquiditeitscontract 

Brussel – In het kader van het liquiditeitscontract kondigt Orange Belgium  vandaag aan dat het 3 572 aandelen 

heeft gekocht over de periode van 06/01/20 tot en met 10/01/20 Gedurende dezelfde periode heeft Orange 

Belgium 2 506 eigen aandelen verkocht. 

Datum van inkoop Aantal 

ingekochte 

aandelen 

Gemiddelde 

prijs (euro) 

Hoogste 

prijs (euro) 

Laagste prijs 

(euro) 

06 Januari 2020 322 20,66 20,70 20,65 

07 Januari 2020 250 20,80 20,80 20,80 

08 Januari 2020 1 500 20,63 20,75 20,50 

09 Januari 2020 1 250 20,50 20,60 20,40 

10 Januari 2020 250 20,35 20,35 20,35 

Op 10 januari 2020 bezat Orange Belgium 10 734 eigen aandelen ingekocht in het kader van het 

liquiditeitscontract. De samenvatting van de gedane aankopen in het kader van het liquiditeitscontract, dat van 

start is gegaan vanaf 1 augustus 2019, is beschikbaar op de bedrijfswebsite http://corporate.orange.be/nl onder 

de rubriek “Financiële informatie / Aandeelhouder & investeerder / Liquiditeitscontract”. 

Over Orange Belgium 

Orange Belgium is een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren in België en in Luxemburg 

via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg. 

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren, en 

innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 

2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.  

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende 

operatoren met een aanwezigheid in 27 landen. Onder het merk Orange Business Services is Orange eveneens 

een toonaangevende leverancier van wereldwijde IT- en telecommunicatiediensten aan internationale bedrijven. 

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL). 

Meer informatie op: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe. 
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