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EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.  

TRANSACTIES ONDER INKOOPPROGRAMMA INCLUSIEF “BLOCKTRADE”  
EN INKOOPPROGRAMMA VERLENGD EN GEWIJZIGD 

Eurocommercial Properties N.V. maakt bekend dat zij van 20 juni tot en met 25 juni 2014 door middel van de 
navolgende transacties in totaal140.888 eigen certificaten heeft ingekocht.   
 

Datum Aantal certificaten 

 

Gewogen gemiddelde prijs per 
certificaat (€) 

20 juni 2014 26.347 35,88 

23 juni 2014 10.337 35,73 

24 juni 2014 11.000 35,83 

25 juni 2014 8.204 35,98 

 
Na sluiting van de beurs heeft Eurocommercial ook overeenstemming bereikt met een certificaathouder over de 
verkoop van 85.000 certificaten aan de Vennootschap tegen een prijs van € 36,00 per certificaat.  
 
Bovenstaande transacties maken deel uit van het op 5 juni 2014 aangekondigde inkoopprogramma van de 
Vennootschap ter dekking van (mogelijk) toekomstige uitoefening van uitstaande personeelsopties, welke in 
2013 onvoorwaardelijk werden. In eerste instantie was aangekondigd dat het programma was bedoeld om 
657.303 certificaten in te kopen en dat het programma zou eindigen op 27 juni behoudens verlenging of 
inkorting. Gelet op de huidige beurskoersen en het totaal aantal ingekochte certificaten sinds de start van het 
programma, namelijk 529.500, heeft de Vennootschap besloten de duur van het inkoopprogramma te verlengen 
en om het uit te breiden ter dekking van (mogelijk) toekomstige uitoefening van uitstaande personeelsopties, 
welke in 2007 werden toegekend en in 2010 onvoorwaardelijk werden met de bedoeling om de kosten voor de 
Vennootschap zo veel mogelijk te beperken. Vanaf 12 november 2010 hebben de houders van 647.795 
uitstaande personeelsopties, welke in 2007 werden toegekend, het recht om deze opties gedurende een termijn 
van zeven jaar uit te oefenen tegen een uitoefenprijs van € 37,28. Behoudens de voornoemde opties, welke in 
2010 en 2013 onvoorwaardelijk werden, zijn er geen andere uitstaande personeelsopties. 
 
Het verlengde en gewijzigde inkoopprogramma zal eindigen op 1 september 2014 onder voorbehoud van 
verlenging of inkorting van deze periode. De Vennootschap is voornemens om vanaf morgen maximaal 775.598 
certificaten via ABN AMRO Bank N.V. in te kopen. 
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