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Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007: 

 
 

Transparantiewetgeving 

 

Kennisgeving van wijzigingen aan een akkoord van onderling overleg en van een 

drempeloverschrijding 

 

Op 27 februari 2015 heeft NV Bekaert SA (“Bekaert”) de volgende kennisgeving ontvangen 

conform de wet van 2 mei 2007: 

 

Stichting Administratiekantoor Bekaert en verschillende andere natuurlijke personen en 

rechtspersonen, in hun hoedanigheid van personen die in onderling overleg handelen die een 

akkoord hebben gesloten (a) dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van een bod 

te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven, en (b) aangaande de onderling afgestemde 

uitoefening van stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren, hebben 

kennis gegeven van de volgende wijzigingen aan hun akkoord van onderling overleg: (i) Stichting 

Administratiekantoor Bekaert heeft 6 531 aandelen (die ze verkregen heeft in ruil voor certificaten) 

toegevoegd aan het overleg; (ii) Aliunde Ltd is met 51 852 aandelen tot het overleg  toegetreden; 

(iii) Azem SA is met 179 000 aandelen tot het overleg toegetreden; (iv) Gedecor SA heeft 88 000 

aandelen toegevoegd aan het overleg; (v) Kamiclar SA is met 182 370 aandelen tot het overleg 

toegetreden; (vi) de natuurlijke persoon die Milennium 3 SA controleert, is met 22 055 aandelen tot 

het overleg toegetreden; (vii) Serilico SA is met 114 000 aandelen tot het overleg toegetreden; (viii) 

Tersaet BVBA is met 1 200 aandelen en de natuurlijke persoon die Tersaet BVBA controleert is 

met 58 443 aandelen tot het overleg toegetreden; (ix) één van de zeven natuurlijke personen die 

Zweve (maatschap) controleren, is met 200 000 aandelen tot het overleg toegetreden; (x) een 

natuurlijke persoon is met 7 500 aandelen tot het overleg toegetreden; (xi) een natuurlijke persoon 

is met 70 320 aandelen tot het overleg toegetreden; (xii) een natuurlijke persoon is met 260 360 

aandelen tot het overleg toegetreden; (xiii) een natuurlijke persoon is met 45 200 aandelen tot het 

overleg toegetreden; (xiv) een natuurlijke persoon is met 19 430 aandelen tot het overleg 

toegetreden; (xv) een natuurlijke persoon is met 38 400 aandelen tot het overleg toegetreden; (xvi) 

een natuurlijke persoon is met 100 637 aandelen tot het overleg toegetreden; (xvii) een natuurlijke 

persoon is met 107 850 aandelen tot het overleg toegetreden; (xviii) een natuurlijke persoon is met 

78 582 aandelen tot het overleg toegetreden; (xix) een natuurlijke persoon is met 10 000 aandelen 

tot het overleg toegetreden; (xx) een natuurlijke persoon is met 16 000 aandelen tot het overleg 

toegetreden; en (xxi) een natuurlijke persoon is met 177 457 aandelen tot het overleg toegetreden. 

Geen enkele van deze natuurlijke personen, die elk op anonieme basis de kennisgeving hebben 

gedaan, hebben de drempel van 3% of meer van de stemrechten van Bekaert overschreden. Als 

gevolg van deze wijzigingen aan het akkoord van onderling overleg werd de drempel van 40% 

overschreden op 23 februari 2015. 
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Conform de ontvangen transparantiekennisgeving bezitten de partijen tot het overleg op huidige 

datum de volgende deelnemingen in Bekaert (noemer: 60 111 405): 

 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert: 22 376 532 aandelen, d.i. 37,23% 

 Aliunde Ltd: 51 852 aandelen, d.i. 0,09% 

 Azem SA: 179 000 aandelen, d.i. 0,30% 

 Berfin SA: 108 470 aandelen, d.i. 0,18% 

 Gedecor SA: 163 000 aandelen, d.i. 0,27% 

 Kamiclar SA: 182 370 aandelen, d.i. 0,30% 

 Natuurlijke persoon die Millenium 3 SA 

 controleert: 22 055 aandelen, d.i. 0,04% 

 Millenium 3 SA: 130 200 aandelen, d.i. 0,22% 

 Serilico SA: 114 000 aandelen, d.i. 0,19% 

 Natuurlijke persoon die Tersaet BVBA 

 controleert: 58 443 aandelen, d.i. 0,10% 

 Tersaet BVBA: 1 200 aandelen, d.i. 0,00% 

 Velge International NV: 57 000 aandelen, d.i. 0,09% 

 Eén van de zeven natuurlijke personen 

 die Zweve (maatschap) controleert: 200 000 aandelen, d.i. 0,33% 

 Zweve (maatschap): 220 000 aandelen, d.i. 0,37% 

 Natuurlijke persoon 1 7 500 aandelen, d.i. 0,01% 

 Natuurlijke persoon 2 70 320 aandelen, d.i. 0,12% 

 Natuurlijke persoon 3 260 360 aandelen, d.i. 0,43% 

 Natuurlijke persoon 4 45 200 aandelen, d.i. 0,08% 

 Natuurlijke persoon 5 19 430 aandelen, d.i. 0,03% 

 Natuurlijke persoon 6 38 400 aandelen, d.i. 0,06% 

 Natuurlijke persoon 7 100 637 aandelen, d.i. 0,17% 

 Natuurlijke persoon 8 107 850 aandelen, d.i. 0,18% 

 Natuurlijke persoon 9 78 582 aandelen, d.i. 0,13% 

 Natuurlijke persoon 10 10 000 aandelen, d.i. 0,02% 

 Natuurlijke persoon 11 16 000 aandelen, d.i. 0,03% 

 Natuurlijke persoon 12 177 457 aandelen, d.i. 0,30% 

d.i. samen: 24 795 858 aandelen, d.i. 41,25% 

 

Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, 4811 DH Breda, Nederland) wordt niet 

gecontroleerd. Aliunde Ltd (Victoria House, 12 Haterley Road, Sidcup, Kent, D4144DT, Verenigd 

Koninkrijk) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Azem SA (Rue de la Chapelle 6A, 

5640 Saint-Gerard, België) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Berfin SA (Square 

Vergote 19, 1200 Brussel, België) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Gedecor SA 

(Malaise 10, 5500 Dinant, België) wordt gecontroleerd door twee natuurlijke personen. Kamiclar SA 

(Square Vergote 19, 1200 Brussel, België) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. 

Millenium 3 SA (Avenue Nestor Plissart 8, 1040 Brussel, België) wordt gecontroleerd door een 

natuurlijke persoon, via Charisa SA. Serilico SA (Square Vergote 19, 1200 Brussel, België) wordt 

gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Tersaet BVBA (Ganzemanstraat 19, 3040 Neerijse, 

België) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Velge International NV (Potvlietlaan 7, 

2600 Berchem, België) wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon, via Noral SA en haar 

100% dochtervennotschap Triplex SA. Zweve (maatschap) (Guimardstraat 19, 1040 Brussel, België) 

is de mede-eigendom van zeven natuurlijke personen. 

 
Profiel 
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext 
Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België en stelt meer dan 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van 
klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van 
€ 4 miljard in 2014.  


