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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 
(conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

Stichting Administratiekantoor Bekaert en NV Bekaert SA hebben op 29 augustus 2022 de deelnemingsdrempel van 
40% overschreden naar aanleiding van de inkoop van eigen aandelen. 

• Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 
 
• Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon 
 
• Kennisgevingsplichtige personen:  

o Stichting Administratiekantoor Bekaert, Chasséveld 1, 4811 DH Breda, Nederland 
o NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem 

 
• Datum van drempeloverschrijdingen: 29 augustus 2022 
 
• Overschreden drempels: 40% 
 
• Noemer: 59 004 952 
 
• Details van de kennisgeving: 

Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten 

Houders van 
stemrechten 

 Verbonden 
aan 
effecten 

Los van 
effecten 

Verbonden 
aan 
effecten 

Los van 
effecten 

Stichting 
Administratiekantoor 
Bekaert 

20 295 591 20 295 591  34,40%  

NV Bekaert SA 2 967 698 3 315 025  5,62%  
TOTAAL 23 263 289 23 610 616 0 40,01% 0,00% 

 
• Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden: NV Bekaert SA wordt gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor Bekaert. Stichting 
Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd. 
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Contactpersonen 
 

Pers en Beleggers 
Katelijn Bohez 
Telefoon: +32 56 76 66 10 - E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com 

Algemeen secretaris 
Isabelle Vander Vekens 
Telefoon: +32 56 76 66 90 - E-mail: isabelle.vandervekens@bekaert.com 

Profiel 
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de 
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze 
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan 27 000 
medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021. 

Disclaimer 
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande 
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden 
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden 
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en 
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of 
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt 
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd 
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid. 
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