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Kinepolis Group NV kondigt aan dat zij op 15 januari 2018 start met een inkoopprogramma eigen 
aandelen, waarbij een tussenpersoon via een discretionair mandaat maximum 360.000 eigen 
aandelen kan inkopen, op de beurs of buiten de beurs, en dit tussen 15 januari 2018 en 30 
september 2018. Bloktransacties kunnen ook overwogen worden tijdens open periodes. 

De inkoop van eigen aandelen kadert binnen de machtiging door de buitengewone algemene 
vergadering van 11 mei 2016, verleend aan de raad van bestuur, om onder bepaalde voorwaarden 
over te gaan tot inkoop van eigen aandelen met het oog op indekking van het 2016 
Aandelenoptieplan . 

De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van 
verschillende factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik 
stopgezet worden. 

Tijdens de looptijd van het programma zal de vennootschap op geregelde tijdstippen, en in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, de markt informeren over de 
ingekochte aandelen. 
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Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend 
geldt binnen de sector. In Europa telt Kinepolis Group NV 48 bioscopen, verspreid over België, 
Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de 
Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 

Na de overname van de Canadese bioscoopgroep 'Landmark Cinemas' begin december 2017, heeft 
Kinepolis Group vandaag 91 bioscoopcomplexen in haar portefeuille (waarvan 41 in eigendom), goed 
voor 801 schermen en meer dan 180.000 zitplaatsen. Inclusief de Canadese organisatie, kan 
Kinepolis rekenen op 3.750 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke 
filmbeleving te bezorgen. 
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