Press release

23/08/2010
5.45 pm

PURCHASE OF OWN SHARES - TRANSPARANCY LEGISLATION

Regulated information
Gereglementeerde informatie

INKOOP EIGEN AANDELEN - TRANSPARANTIEWETGEVING

EXMAR NV confirms following transactions within the framework of article 207§2 of the Royal Decree of 30th January
2001, modified by the Royal Decree of 26th April 2009 :
Trade date
13/08/2010

action
purchase

number
200,000

total price
1,144,000

place
Euronext Brussels

Following these transactions, EXMAR owns 3,237,642 own shares.
The authorisation to acquire own shares was granted to the board of directors by decision of the extraordinary
shareholders’ meeting held on 19th May 2009.
Transparency legislation
In accordance with the Law of 2 May 2007 regarding the disclosure of important shareholdings in listed companies, EXMAR
NV (Person acting in concert who has concluded an agreement to hold, acquire or dispose of voting securities) discloses a
stake of 5,11% following purchase of own shares.
The notifications received are available on the website under the caption investor relations:
http://www.exmar.be/INVESTORS4SHA.html

******
EXMAR NV meldt dat zij conform artikel 207§2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, gewijzigd door het Koninklijk
Besluit van 26 april 2009 volgende transacties heeft verricht :
Trade date
13/08/2010

verrichting
aankoop

aantal
200.000

totale prijs
1.144.000

plaats
Euronext Brussels

Ingevolge deze transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen van de vennootschap : 3.237.642.
De raad van bestuur heeft deze aankoop verricht in het kader van haar machtiging tot inkoop van eigen aandelen
verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 19 mei 2009.
Transparantiewetgeving
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldt EXMAR NV (persoon die in onderling overleg
handelt aangaande de verwerving van effecten) een deelneming van 5,11% ingevolge inkoop van aandelen.
De ontvangen kennisgevingen in toepassing van de transparantiewetgeving zijn opgenomen op de website onder investor relations :
http://www.exmar.be/NLINVESTORS4SHA.html

******

This information is also available on the EXMAR website : www.exmar.be

