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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), 19 juni 2018 – 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 19 juni 2018 hebben Sycomore Asset Management SA, en hun gelieerde ondernemingen, 

Ontex ervan in kennis gesteld dat de stemrechten van Sycomore Asset Management SA als gevolg 

van de verkoop van aandelen onder de drempel van 3,00% van alle stemrechten in Ontex zijn 

gekomen.  

 

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

kennisgeving. 

 

Datum kennisgeving: 19 juni 2018  

 

Datum drempeloverschrijding: 12 juni 2018  

 

Overschreden drempel: 3,00% 

 

Kennisgeving door: 

 

Sycomore Asset Management SA 14, avenue Hoche 75008 Paris France  

Sycomore Factory SAS 14, avenue Hoche 75008 Paris France 

 

Noemer op datum kennisgeving: 82.347.218 aandelen  

 

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten: 

 

Kennisgeving door Sycomore Asset Management SA 

(A) Stemrechten 
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Sycomore Factory 

SAS 
0 0 0 0,00% 0,00% 

Sycomore Asset 

Management SA 
2.485.793 2.393.293 0 2,91% 0,00% 

TOTAAL  2.393.293 0 2,91% 0,00% 

 

(B) 
Equivalente 
financiële 
instrumenten 

Na de transactie 

Houders van 

equivalente 

financiële 
instrumenten 
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financieel 

instrument 
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% 
stemrechten 

Afwikkeling 

       

TOTAAL    0 0,00%  

 

 Aantal stemrechten Percentage stemrechten 

TOTAAL (A + B) 2.393.293 2,91% 

 

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: 

 

Dit belang wordt aangehouden door ICBE’s, ICB’s en mandaten beheerd door Sycomore Asset 

Management SA. Sycomore Asset Management SA wordt gecontroleerd door Sycomore Factory 

SAS, die geen stemrechten heeft in de betrokken emittent en geen gecontroleerde onderneming 

is.  

 

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 53333730 

investorrelations@ontexglobal.com 

 
VRAGEN VAN PERS  
 

Gaëlle Vilatte  

+32 53333708  

gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 

met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en 

volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen 

via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net 

als via toonaangevende retailermerken. 

Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex in 22 landen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en de STOXX® 

Europe 600-index. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontexglobal.com of volg ons 

op LinkedIn. 

http://www.ontexglobal.com/

