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Update Aandeleninkoopprogramma 2016
Zellik, 24 oktober 2016 - Zenitel (Euronext Brussel: ZENT) maakt volgende informatie bekend
zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma, zoals bekendgemaakt op 10 augustus 2016,
bericht de Vennootschap dat in de periode van 17 october tot en met 21 october 2016, de
volgende verrichtingen zijn uitgevoerd, hetzij via de gereglementeerde markt NYSE Euronext
Brussel, hetzij via blok transacties in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving:
Gemiddelde prijs Hoogste prijs
Laagste prijs
Datum van inkoop Aantal aandelen betaald (€)
betaald (€)
betaald (€)
Totaal (€)
17 october 2016
0
0.00
0.00
0.00
0.00
18 october 2016
885
1.01
1.01
1.01
893.85
19 october 2016
931
1.01
1.01
1.01
940.31
20 october 2016
100
1.00
1.00
1.00
100.00
21 october 2016
891
1.02
1.02
1.00
908.46
Total
2 807
2842.62

De Vennootschap bezit vandaag 17.438 eigen aandelen (vorige update van 17 october 2016:
14.631 eigen aandelen), hetzij 0,053% van het totaal uitstaande aandelen (vorige update van
17 october 2016: 0,044%).
Alle ingekochte aandelen onder het Aandeleninkoopprogramma (tot op heden 17.438 eigen
aandelen zullen door de Vennootschap aangewend worden voor een lange termijn bonusplan
voor het management team.
Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina’s van onze website
www.zenitel.com onder de afdeling “Share information”.
Voor meer informatie, contacteer:
Dhr. Kenneth Dastol, CEO: +47 4000 2511
Dhr. Mark Küpers, CFO: +47 4000 2715
Dhr. Johan Meersman, Corporate Controller (*): +32 478 47 58 42
Zenitel is een gevestigde waarde op het raakvlak van twee domeinen: communicatie enerzijds, veiligheid en beveiliging anderzijds. Zenitel, een
toonaangevende speler in directe audio- en datacommunicatie, verdient de voorkeur in situaties waarmee de bescherming van mensenlevens of het beheer
van kritische activiteiten gemoeid is. Zenitel focust zich op de Secure Communications Systems (SCS) activiteit die onze eigen intercom- en
omroepsystemen ontwikkkelt en verkoopt. Wij leveren ook tweerichtings-radiosystemen en zijn één van de weinige ondernemingen in onze markt die
volledig geïntegreerde communicatiesystemen kunnen afleveren die intercom-, omroep- en tweerichtings-radiosystemen omvatten.
Zenitel is sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als offshore Secure Communications markt via ons wereldwijde merk Vingtor-Stentofon. Het merk
staat wereldwijd bekend om haar geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen. Vingtor-Stentofon biedt geïntegreerde
veiligheidscommunicatiesystemen in omgevingen waarin mensenlevens, bezittingen en activa op het spel staan. Onze systemen zijn compatibel met andere
veiligheidsapparaten zoals camerabewaking, toegangscontrole en alarminstallaties voor een alomvattende beveiligingsoplossing. Vingtor-Stentofon’s
primaire systeemaanbod is op het gebied van omroep, intercom en radio. De belangrijkste markten zijn : beveiliging van gebouwen, openbare veiligheid,
transport, industrie, olie & gas en scheepsvaart.
Zenitel is genoteerd op Euronext te Brussel (ZENT). Het statutaire hoofdkantoor van Zenitel bevindt zich in Zellik (Brussel) en de operaties worden geleid
vanuit Noorwegen.
(*) Representing MFA Projects BVBA

Voor meer info: www.zenitel.com
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de plichten
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.
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