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Persbericht 
Gereglementeerde informatie 

17 december 2014 

  
Openbaarmaking conform de Wet van 2 mei 2007 
 

 
Transparantiewetgeving 

Kennisgevingen van deelnemingen 

 

 

Op 17 december 2014 heeft NV Bekaert SA (“Bekaert”) de volgende regularisatiekennisgevingen 

ontvangen conform de wet van 2 mei 2007: 

 

1. Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, 4811 DH Breda, Nederland), in haar 

hoedanigheid van controlerende persoon van Bekaert (Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, België), 

heeft in eigen naam en in naam van Bekaert verklaard dat ze op 2 april 2013 de volgende 

deelnemingen in Bekaert bezaten, met de overschrijding van de drempel van 40% als gevolg 

(noemer: 60 000 942): 

 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert: 22 441 381 aandelen, d.i. 37,40% 

 Bekaert: 1 561 267 aandelen, d.i. 2,60% 

d.i. samen: 24 002 648 aandelen, d.i. 40,00% 

 

De kennisgeving is gebeurd naar aanleiding van de verwerving van eigen aandelen door Bekaert in 

het kader van terugkoopprogramma’s gedurende het voorbije anderhalf jaar. Ingevolge die 

inkooptransacties wordt Stichting Administratiekantoor Bekaert, als controlerende persoon van 

Bekaert, geacht op 2 april 2013 op onrechtstreekse wijze de transparantiedrempel van 40% 

overschreden te hebben. Bekaert heeft tijdig al haar openbaarmakingsverplichtingen betreffende 

die inkooptransacties nagekomen conform artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (beschikbaar op www.bekaert.com), maar er 

was geen transparantiekennisgeving gebeurd conform de wet van 2 mei 2007. De kennisgeving 

beoogt de toestand te regulariseren. 

 

2. Ingevolge de bovengenoemde inkooptransacties heeft Bekaert vervolgens de drempels van 3% en 

5% overschreden op 13 juni 2014, resp. 20 augustus 2014.  

Conform de regularisatiekennisgevingen van Bekaert was de toestand op die data als volgt: 

 

- 13 juni 2014 (noemer: 60 063 871): 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert: 22 370 001 aandelen, d.i. 37,24% 

 Bekaert: 1 805 766 aandelen, d.i. 3,01% 

 

- 20 augustus 2014 (noemer : 60 090 125) 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert: 22 370 001 aandelen, d.i. 37,23% 

 Bekaert: 3 005 875 aandelen, d.i. 5,00% 
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3. Gelijktijdig met de in punten 1 en 2 boven genoemde kennisgevingen hebben Stichting 

Administratiekantoor Bekaert, Velge International NV (Potvlietlaan 7, 2600 Berchem, België), Berfin 

SA (Square Vergote 19, 1200 Brussel, België), Gedecor SA (Malaise 10, 5500 Dinant, België), 

Millenium 3 SA (Avenue Nestor Plissart 8, 1040 Brussel, België) en Zweve (maatschap) 

(Guimardstraat 19, 1040 Brussel, België), 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, kennis gegeven van de volgende wijzigingen in hun onderling overleg die, op het ogenblik 

daarvan, niet tot overschrijding van enige drempel hebben geleid: (i) Gedecor SA is op 29 

december 2008 tot het overleg toegetreden; (ii) op 20 januari 2010 heeft Velge & Co NV in het 

kader van haar vereffening haar Bekaert-aandelen aan Velge International NV overgedragen; (iii) 

Velge International NV is met de aldus van Velge & Co NV verkregen aandelen op de datum van 

de kennisgeving tot het overleg toegetreden; en (iv) op 6 november 2013 is Subeco SA in het 

overleg vervangen door Zweve (maatschap). Conform de ontvangen transparantiekennisgeving 

bezitten de partijen tot het overleg op huidige datum de volgende deelnemingen in Bekaert 

(noemer: 60 094 825): 

 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert:  22 370 001 aandelen, d.i. 37,22% 

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

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

 Gedecor SA:  75 000 aandelen, d.i. 0,12% 

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

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

 Subeco SA :  0 aandelen 

 Velge & Co NV (ontbonden):  0 aandelen 

d.i. samen:  22 960 671 aandelen, d.i. 38,21% 

 

Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd.  Velge International NV wordt 

gecontroleerd door een natuurlijke persoon, via Noral SA en haar 100% dochtervennootschap Triplex 

SA. Berfin SA wordt gecontroleerd door een natuurlijke persoon. Gedecor SA wordt gezamenlijk 

gecontroleerd door twee natuurlijke personen. Millenium 3 SA wordt gecontroleerd door een 

natuurlijke persoon, via Charisa SA. Zweve (maatschap) 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 27 000 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 € 4,1 miljard 

in 2013. 
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