
  

 
 

 
 
 
 
 

Utrecht, 14 september 2020 

 
Voortgang inkoop eigen aandelen 10-11 september 2020  
 

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt de volgende transacties aan, uitgevoerd binnen het hervatte 

aandeleninkoopprogramma, als onderdeel van het herziene kapitaalbeleid van a.s.r. zoals 

aangekondigd tijdens de publicatie van de jaarcijfers 2019. 

 

In februari kondigde a.s.r. de start aan van een aandeleninkoopprogramma van € 75 miljoen. Dit programma 

was tijdelijk opgeschort na een oproep hiertoe van De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder 

EIOPA in april dit jaar. Nu beide toezichthouders hebben aangegeven het gebruikelijke toezicht te hervatten, 

wordt de inkoop van gewone aandelen voor het resterende bedrag van € 24,3 miljoen hervat. Het 

inkoopprogramma wordt uitgevoerd van 10 september 2020 tot uiterlijk 14 oktober 2020. 

 

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de transacties van de afgelopen week, inclusief het 

cumulatief eindtotaal van het inkoopprogramma. Alle aandelen die zijn ingekocht staan genoteerd op Euronext 

Amsterdam.  

 

 Aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Totaal bedrag (€) 

10 september 2020 39.065  30,417636  € 1.188.264,95  

11 september 2020 39.517  30,069602  € 1.188.260,46  

Week totaal  78.582  30,242618  € 2.376.525,41  

    

Totaal  78.582  30,242618  € 2.376.525,41  

 

Download het aandeleninkoop transactie Excel-bestand voor gedetailleerde transactie-informatie. 

 

Deze reguliere update van transacties is uitgevoerd binnen het huidige inkoopprogramma van a.s.r. en wordt 

gepubliceerd in lijn met de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR, No. 596/2014/EU). 
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
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was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
 


