Aktietilbagekøbsprogram
SELSKABSMEDDELELSE NR. 70/2016 – 27. DECEMBER 2016

Den 2. m arts 2016 igangsatte Royal Unibrew d et offentliggjorte aktietilbagekøbsp rogram , jf. selskabsm ed d elelse nr.
10/ 2016 af 1. m arts 2016. Program m et u d føres p å u ænd red e vilkår, m en fra 3. ju li 2016 i henhold til art. 5 i Eu rop aParlam entets og Råd ets forord ning (EU) nr. 596/ 2014 af 16. ap ril 2014 om m arked sm isbru g (forord ningen om m arked sm isbru g --- MAR) og d elegeret lovgivning u nd er MAR. Aktietilbagekøbsp rogram m et forventes at blive gennem ført i p eriod en fra 2. m arts 2016 og frem til 28. febru ar 2017. Det sam led e aktietilbagekøbsp rogram i p eriod en
vil m aksim alt and rage en ku rsværd i p å DKK 450 m io.
Følgend e transaktioner er foretaget u nd er d ette p rogram :

I alt, seneste m ed d elelse
19. d ecem ber 2016
20. d ecem ber 2016
21. d ecem ber 2016
22. d ecem ber 2016
23. d ecem ber 2016
Total under aktietilbagekøbsprogrammet

Antal
aktier
1.250.108
2.447
1.763
12.014
4.201
8.851
1.279.384

Gns.
købspris
299,81
271,91
270,14
269,71
266,74
267,61
299,10

Værdien af programmet i D KK
374.795.262,72
665.365,73
476.259,46
3.240.301,95
1.120.576,42
2.368.590,44
382.666.356,72

Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.591.225 egne aktier svarend e til 2.9 % af selskabets aktiekap ital. Det sam led e antal aktier i virksom hed en er i alt 54.100.000, inklu sive egne aktier.
Eventu elle sp ørgsm ål bed es rettet til u nd ertegned e p å tlf. 56 77 15 05.
Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/ S

Lars Jensen
CFO

Bilag

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
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