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Wekelijks verslag over het LTIP-implementatieprogramma
Azelis brengt verslag uit over de voortgang van het LTIP-implementatieprogramma
Naar aanleiding van de start van het langetermijnstimulusplan (LTIP), aangekondigd op 16 maart 2022, meldt de Groep de
aankoop van 13,000 gewone aandelen van Azelis in de periode van 8 april 2022 tot 14 april 2022.

Datum

Aantal
aandelen

Totaalbedrag
(EUR)

Gemiddelde
prijs (EUR)

Laagste
prijs (EUR)

Hoogste
prijs (EUR)

Handelsplatform

8 april 2022

3,000

66,983.40

22.3278

21.8800

22.6400

Euronext

11 april 2022

5,000

112,066.50

22.4133

22.1200

22.5000

Euronext

12 april 2022

1,500

34,446.60

22.9644

22.2600

23.2800

Euronext

13 april 2022

2,000

46,750.00

23.3750

22.9200

23.8000

Euronext

14 april 2022

1,500

35,829.00

23.8860

23.7000

24.0000

Euronext

Totaal

13,000

296,075.50

22.7750

Sinds de start van de uitvoering van het inkoopprogramma op 17 maart 2022 heeft Azelis 77,900 aandelen ingekocht voor een
totaalbedrag van EUR 1,698,537.38. Dit komt overeen met 0.033 % van alle uitstaande aandelen. De bedoeling van dit
programma is om toekomstige verplichtingen tot toekenning van aandelen onder Azelis' LTIP te dekken.
Een overzicht van het aandeleninkoopprogramma is te vinden op de investor relations-pagina's van de website van Azelis onder
de sectie "Regulated Information".
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Over Azelis

Azelis (ticker: AZE; ISIN: BE0974400328) is een toonaangevende wereldwijde innovatiedienstverlener in de
fijnchemicaliën- en voedingsingrediëntensector, die in meer dan 50 landen over de hele wereld aanwezig is met
ongeveer 3.000 werknemers. Onze deskundige teams van sector-, markt- en technische experts zijn elk toegewijd
aan een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. Wij bieden een laterale waardeketen van
complementaire producten aan meer dan 51.000 klanten, ondersteund door ~2.300 relaties met principalen, die
een omzet genereren van €2,8 miljard. In ons uitgebreide netwerk van meer dan 60 applicatielaboratoria helpen
onze bekroonde medewerkers bij de ontwikkeling van formuleringen en bieden zij technische begeleiding tijdens
het productontwikkelingsproces van de klant. Wij combineren een wereldwijd marktbereik met een lokale
aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale service te bieden aan lokale klanten en
aantrekkelijke zakelijke kansen voor principalen. Azelis heeft een EcoVadis Platinum-rating en is toonaangevend
op het vlak van duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en koesteren van stevige, eerlijke en transparante
relaties met onze mensen en partners. Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel onder AZE.
Impact through ideas. Innovation through formulation.
www.azelis.com
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