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Gereglementeerde informatie 

 
 

Inkoop van eigen aandelen in het kader van het 
liquiditeitscontract 

 

Brussel, maandag 01 juli 2019 – In het kader van het liquiditeitscontract 
kondigt Orange Belgium (Euronext Brussel: OBEL) vandaag aan dat het 15.184 
aandelen heeft gekocht over de periode van 24/06/19 tot en met 28/06/19 
Gedurende dezelfde periode heeft Orange Belgium 84.184 eigen aandelen 
verkocht. 
 

Datum van inkoop Aantal 
ingekochte 
aandelen 

Gemiddelde 
prijs (euro) 

Hoogste 
prijs (euro) 

Laagste prijs 
(euro) 

   24 juni 2019 6.200 16,370 16,500 16,300 

   25 juni 2019     

   26 juni 2019 563 17,150 17,240 17,100 

   27 juni 2019 2.050 17,340 17,420 17,280 

   28 juni 2019 6.371 17,510 17,580 17,380 

 

Op 28 juni 2019 bezat Orange Belgium 26.000 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 

2014, is beschikbaar op de bedrijfswebsite http://corporate.orange.be/nl onder de 

rubriek “Financiële informatie / Aandeelhouder & investeerder / 

Liquiditeitscontract”. 

 

 

 
Over Orange Belgium 

Orange is één van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen 

klanten) en in Luxemburg, via haar dochter Orange Luxembourg. 

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

innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformant mobiel netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 

4G+ technologie waarin we voortdurend in blijven investeren.  

Orange België is een filiaal van de Orange-groep, één van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor 

mobiele en breedband internetdiensten en één van de leiders wereldwijd in het leveren van telecommunicatiediensten aan 



 

bedrijven. 

Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL). 

 

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

 
Contact investeerders 

Eric Chang – eric.chang@orange.com - +32 (0)2 495 55 98 17 

Ana Castano – ana.castanolopez@orange.com – 32 (0) 468 46 95 31 

ir@orange.be 

 

Perscontact 

Isabelle Vanden Eede (FR) – isabelle.vandeneede@orange.com  –  +32 474 77 77 28 

press@orange.be   
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