
  

 

Persbericht 
Gereglementeerde informatie 

18 februari 2016, 8u30 

  Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 
 
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen) 
 
 

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft een op 16 februari 2016 gedateerde transparantiekennisgeving 
ontvangen waaruit blijkt dat een akkoord van onderling overleg werd beëindigd en de 
deelnemingsdrempel van 40% werd onderschreden. 
 
De op 16 februari 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 
 
• Reden van de kennisgeving: beëindiging van een akkoord van onderling overleg. 
 
• Kennisgeving door: partijen bij het beëindigde akkoord van onderling overleg (a) dat ertoe strekte 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. 

 
• Kennisgevingsplichtige personen: Stichting Administratiekantoor Bekaert; de natuurlijke persoon die 

Aliunde Ltd controleert; Aliunde Ltd; de natuurlijke persoon die Azem SA controleert; Azem SA; de 
natuurlijke persoon die Berfin SA controleert; Berfin SA; de twee natuurlijke personen die Gedecor SA 
controleren; Gedecor SA; de natuurlijke persoon die Kamiclar SA controleert; Kamiclar SA; de 
natuurlijke persoon die Milennium 3 SA controleert; Milennium 3 SA; de natuurlijke persoon die 
Serilico SA controleert; Serilico SA; de natuurlijke persoon die Tersaet BVBA controleert; 
Tersaet BVBA; de natuurlijke persoon die Velge International SA controleert; Velge International SA; 
de zeven natuurlijke personen die Zweve (maatschap) controleren; Zweve (maatschap); en twaalf 
natuurlijke personen. Elk van de natuurlijke personen hebben de kennisgeving op anonieme basis 
gedaan. 

 
• Transactiedatum: 12 februari 2016. 
 
• Onderschreden drempel: 40%. 
 
• Noemer: 60 125 525. 
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Als gevolg van hogergenoemde beëindiging van akkoord van onderling overleg werd de 
deelnemingsdrempel van 40% onderschreden. Stichting Administratiekantoor Bekaert bezit op de 
datum van de transparantiekennisgeving 21 773 265 stemrechten, d.i. 36,21% van het totaal aantal 
stemrechten. Stichting Administratiekantoor wordt niet gecontroleerd. 
 
De partijen bij het voormalig akkoord tot onderling overleg hebben verduidelijkt aan Bekaert dat de 
beëindiging van dit akkoord geen blijk van intentie is om hun aandeelhouderschap te wijzigen, maar 
een formele handeling is met als doel de huidige aard van de juridische verhouding tussen de 
betrokken partijen accuraat weer te geven. 
 
 
Profiel 
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het 
continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en –oplossingen te zijn 
voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd 30 000 medewerkers telt, 
met hoofdzetel in België en een jaaromzet van € 4 miljard. 
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