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 PERSBERICHT   

 Gereglementeerde informatie 

 

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring 

 
Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 

2 mei 2007 

 
Aalst-Erembodegem (België), 13 november 2015 – Ontex Group NV (“Ontex”) maakt de 

kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die zij heeft ontvangen, openbaar 

overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen. 

 

Op 13 november 2015 hebben Janus Capital Management LLC Ontex ervan in kennis gesteld 

dat zij, als gevolg van de verhoogde aantal gewone aandelen van Ontex die aangekondigd was 

op 9 november 2015, de drempel van 5,00% van alle stemrechten in Ontex hebben 

onderschreden. 

 

Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen 

kennisgeving. 

 

Datum kennisgeving: 13 november 2015  

 

Datum drempeloverschrijdingen: 10 november 2015 

 

Overschreden drempels: 5,00% 

 

Kennisgeving door: 

 

Janus Capital Management LLC 151 Detroit Street, Denver, CO 80206 USA 

 

Noemer op datum kennisgeving: 72.138.887 aandelen 

 

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten: 

 

 Vorige 

kennisgeving 

Na de transactie 

# 

stemrechten 

# stemrechten % stemrechten 

Houders van 

stemrechten 

 Verbonden 

aan 

effecten 

Niet 

verbonden 

aan effecten 

Verbonden 

aan 

effecten 

Niet 

verbonden 

aan effecten 

Janus Capital 

Management LLC 
3.412.453 3.424.055 0 4,75% 0,00% 

  3.424.055 0 4,75% 0,00% 
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Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: 

 

Janus Capital Management LLC is onafhankelijk houder en uitoefenaar van de stemrechten 

verbonden aan de activa die ze beheert. 

 

Overige opmerkingen: 

 

The Janus Capital Group Inc. is vrijgesteld van de verplichting tot samenvoeging van de 

deelneming van hun dochteronderneming, Janus Capital Management LLC, krachtens art. 11, § 

2, van de wet van 2 mei 2007 en art. 21 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008. 

 

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die moeten worden gedaan overeenkomstig de 

Wet van 2 mei 2007, dienen te worden gestuurd naar: investorrelations@ontexglobal.com  

 

Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op: http://www.ontexglobal.com/press-room  

 

INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS 
 

Ontex Investor Relations 

Philip Ludwig 

+32 53 333 730 

investorrelations@ontexglobal.com   

 

INFORMATIEVRAGEN VAN PERS 
 

Gaëlle Vilatte 
+32 53 333 708 

Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

Over Ontex 

Ontex is een toonaangevende producent van producten voor persoonlijke hygiëne. Het Ontex 

gamma dekt zowel babyluiers als producten voor dameshygiène en incontinentie bij 

volwassenen. Ontex verdeelt zijn producten in ruim 100 landen onder eigen merk of grote 

distributiemerken.  

 

De groep telt ruim 5.500 medewerkers en is vertegenwoordigd in 23 landen. Ontex noteert op 

NYSE Euronext Brussels. 
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