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Sint-Baafs-Vijve,    6 oktober 2017 
 

   
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

Bekendmaking kapitaal – aantal aandelen 
 

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, kondigt BALTA GROUP NV, een Belgische publieke naamloze 
vennootschap hierbij aan dat het uitstaande maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen 
van BALTA GROUP NV zijn als volgt:  

 

- totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal :     EUR 260,589,621.00 

- totaal aantal aandelen :       35,943,396 

- totaal aantal stemgerechtigde aandelen (noemer) :   35,943,396 

 

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen 
vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de 
transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, 
overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). De statuten van 
BALTA GROUP NV voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande 
opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen, noch aandelen zonder stemrecht.  
 
Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen m et: 
 
Mathias Christiaens, Balta 
tel. + 32 56 62 22 16 
mathias.christiaens@baltagroup.com 
 
Over Balta  

Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan 
135 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta 
Residentiële Tapijten & Tegels (onder de merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële 
Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en Balta non-
wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE’s te werk op 9 
productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. 
 
Dit persbericht is enkel voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en moet niet worden 
uitgelegd als, een aanbod tot verkopen of een uitnodiging tot enig bod om effecten te kopen in Groot- 
Hertogdom Luxemburg, de Verenigde Staten of elke andere jurisdictie. 
 


