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BinckBank koopt 60.000 eigen aandelen in
In het kader van het aandelen inkoopprogramma zoals aangekondigd op 30
september 2008, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 9 februari
tot en met 13 februari 2009 60.000 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een
gemiddelde prijs van € 6,2382. De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend
en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.
Vanaf 1 oktober 2008 heeft BinckBank in totaal 1.383.240 aandelen ingekocht.
BinckBank heeft Fortis Bank Nederland gecontracteerd om het aandelen
inkoopprogramma uit te voeren.
Het aandelen inkoopprogramma loopt tot nader order door en vindt plaats in
overeenstemming met EU richtlijn 2273/2003.
Indien aan de orde, maakt BinckBank wekelijks op vrijdag na sluiting van NYSE
Euronext bekend hoeveel aandelen er zijn ingekocht.

Over het aandelen inkoopprogramma
BinckBank zal tot nader order op gezette tijden aandelen inkopen tot een solvabiliteitsniveau (BIS ratio)
van minimaal 15%. Doel van het inkoopprogramma is verbetering van de winst per aandeel. BinckBank
streeft naar een solvabiliteitsratio tussen de 12% en de 20% en kondigde eerder aan dat richting de 20%,
overtollig kapitaal aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. De solvabiliteitsratio van BinckBank op
31 augustus bedroeg ruim 16%.
Over BinckBank N.V.
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online broker met een top-5 positie in Europa. Wij
bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online
advies en vermogensbeheerdiensten, online sparen, accurate administratieve verwerking van effecten en
geldtransacties voor professionele partijen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op
Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, België en
Frankrijk. BinckBank heeft ca. 500 medewerkers in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in
twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft thans
bijna 250.000 rekeninghouders.
Belangrijke data 2008*:
Jaarcijfers 2008
Eerste kwartaalresultaten 2009
Aandeelhoudersvergadering 2009
Ex dividend
Record-date
Betaling dividend
Halfjaarcijfers 2009
Ex interim dividend
Record-date interim dividend
Betaling interim dividend
Derde kwartaalcijfers 2009
* Data onder voorbehoud
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9 maart 2009
28 april 2009
28 april 2009
30 april 2009
5 mei 2009
6 mei 2009
27 juli 2009
28 juli 2009
30 juli 2009
31 juli 2009
30 oktober 2009
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