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TESSENDERLO GROUP: OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING (ARTIKEL 14, EERSTE LID, VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 OP DE
OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN)
1. SAMENVATTING VAN DE KENNISGEVING
Tessenderlo Group heeft op 2 juli 2020 een transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat
Verbrugge nv, Picanol nv, Symphony Mills nv, Artela nv en Luc Tack op 30 juni 2020 39.434.872
stemrechten van de vennootschap in bezit hebben. Symphony Mills nv heeft daarbij de
deelnemingsdrempel van 5% overschreden.
2. INHOUD VAN DE KENNISGEVING
 Reden van de kennisgeving: passieve drempeloverschrijding
 Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
 Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): Verbrugge nv, Picanol nv, Symphony Mills nv, Artela nv en
Luc Tack
 Transactiedatum: 30 juni 2020
 Overschreden drempel: 5%
 Noemer: 60.685.414
 Details van de kennisgeving:
Stemrechten
Houders van
stemrechten

Vorige kennisgeving
Stemrechten

Luc Tack
Artela nv
Symphony Mills nv
Picanol nv
Verbrugge nv
Subtotaal

0
0
1.832.200
0
32.366.144
34.198.344

B. Gelijkgestelde
financiële
instrumenten
Houders van
gelijkgestelde
financiële
instrumenten

Stemrechten
verbonden aan
effecten
0
0
3.910.516
0
35.524.356
39.434.872

Stemrechten
los van
effecten

0

Na de transactie
% van stemrechten
verbonden aan
effecten
0,00%
0,00%
6,44%
0,00%
58,54%
64,98%

% van stemrechten los van
effecten

Na de transactie

Type financieel
instrument

Totaal (A&B)

Vervaldatum

Uitoefeningstermij
n- of datum

Stemrechten die
kunnen worden
verworven bij de
uitoefening van
het instrument
0

Stemrechten
39.434.872

% van stemrechten

Afwikkeling

0,00%
% van stemrechten
64,98%

Controleketen:
Luc Tack controleert Symphony Mills nv en Artela nv. Artela nv controleert Picanol nv. Picanol controleert Verbrugge nv.

3. VARIA
De volledige tekst van de transparantieverklaringen ontvangen door Tessenderlo Group is beschikbaar
op www.tessenderlo.com.
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De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt.
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Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw, het
valoriseren van bio-reststoffen en industriële oplossingen gericht op water. Er werken meer dan 4.700 mensen
voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van
1,7 miljard EUR in 2019. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en
BEL Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes

Media Relaties
Frederic Dryhoel
 +32 2 639 19 85
frederic.dryhoel@tessenderlo.com

Investeerdersrelaties
Kurt Dejonckheere
 +32 2 639 18 41
kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door
toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Tessenderlo Group zijn gemachtigd).
Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste
gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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