CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATIE:
BERICHT NR:
DATUM:
MARKT:

Ex uitkering aankondiging
ION BEAM APPLICATIONS S.A.
Brussels
BRX_20170510_00473_EUR
10/05/2017
EURONEXT BRUSSELS

Zonder tegenbericht zal de aankondiging worden verwerkt op ex datum.
Euronext deelt mede dat het orderbook zal worden geleegd aan het einde van de handelsdag voorafgaande
aan de Ex-datum.

Uitkering in contanten
ION BEAM APPLICATIONS S.A. heeft besloten over te gaan tot de uitkering in contanten voor de gewone
aandelen (ISIN code BE0003766806).

Type uitkering:
Ex datum:
Record date:
Betaaldatum
Bruto dividend:
Agent:

Product naam:
ISIN code:
Handels symbool:

Ordinary dividend
12/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
0,29 EUR
EUROCLEAR BELGIUM

IBA
BE0003766806
IBAB

Euronext code:

BE0003766806

Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de
markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd
verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen
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ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie
van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext
gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende
marktexploitant.
De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris en Euronext UK Markets, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Lisabon, Parijs en Londen,
waar relevant.
Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele
eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.
© 2017 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.
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