
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amsterdam, 1 maart 2013 

 

BinckBank koopt 47.942 eigen aandelen in 
 

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 16 

december 2011, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 25 

februari tot en met 1 maart 47.942 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een 

gemiddelde prijs van 7,7857. De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend 

en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis. 

Het aandeleninkoopprogramma loopt tot nader order door. 

 
In februari werden in totaal 196.882 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde 

koers van € 7,6188 per aandeel. De uitvoering van het aandeleninkoopprogramma is 

door BinckBank uitbesteed aan ING en is in volledige overeenstemming met de 

Safe Harbor Regulation van EU regelgeving 2273/2003. ING zal zelfstandig en 

zonder inmenging van BinckBank handelen. 

 

Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van NYSE 

Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht. 

 

 
Over BinckBank N.V. 
 

BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in Europa. 

Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online 

vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. Naast particuliere beleggers 

bedient BinckBank ook vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Via het online 

product (BPO) neemt BinckBank het volledige effectentransactie- en bijbehorende bancaire administratieproces uit 

handen. Daarnaast kan ook gekozen worden voor enkel het afnemen van een softwarelicentie, waarbij de 

professionele klant zelf zorgt voor de uitvoering van haar dienstverlening. 

 

BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, 

België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2011 611 FTEs in dienst. De activiteiten van BinckBank 

vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft 

thans meer dan 630.000 rekeninghouders. 
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