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 Gereglementeerde informatie 

 

 

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring 

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

2 mei 2007 

 
Aalst-Erembodegem (België), 4 maart 2016 – 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 3 maart 2016 heeft The Pamajugo Irrevocable Trust Ontex ervan in kennis gesteld dat het 

2.722.221 aandelen in Ontex heeft verworven en daarmee de drempel van 3,00% van alle 

stemrechten in Ontex tot 3,64% heeft overschreden. 

 

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

kennisgevingen. 

 

Datum kennisgeving: 3 maart 2016  

 

Datum drempeloverschrijding: 29 februari 2016 

 

Overschreden drempel: 3,00% 

 

Kennisgeving door: 

 

The Pamajugo Irrevocable 

Trust 
1100 N. Market Street, DE 19890, Delaware, USA 

 

Noemer op datum kennisgeving: 74.861.108 aandelen 

 

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten: 

 

Kennisgeving van 3 maart 2016: 

 Vorige 

kennisgeving 

Na de transactie 
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# stemrechten % stemrechten 

Houders van 

stemrechten 

 Verbonden aan 
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Niet 

verbonden 

aan 

effecten 

Verbonden 

aan 
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Niet 

verbonden 

aan 

effecten 
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The 

Pamajugo 

Irrevocable 

Trust 

 2.722.221  3,64%  

Total  2.722.221 0 3,64% 0,00% 

 

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: 

 

De Pamajugo Irrevocable Trust is een onherroepbare trust onder het recht van de Staat 

Delaware (VS) en heeft geen uiteindelijke moedervennootschap. 

 

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  

 

VRAGEN VAN BELEGGERS 
 
Philip Ludwig 

+32 53 333 730 

investorrelations@ontexglobal.com   

 
VRAGEN 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 dameshygiëne 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 

Euronext Brussels. 
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