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Sint-Baafs-Vijve, België, 10 september 2018, 17.45 u CET 
Gereglementeerde informatie 
Voor onmiddellijke publicatie 
 

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEVERKLARING 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving  

Balta Group NV, genoteerd op Euronext Brussel (de “Vennootschap”), heeft een op 7 

september 2018 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat 

Tocqueville Finance SA ingevolge de overdracht van aandelen op 4 september 2018, nu 

4,76% van de stemrechten van de Vennootschap bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel 

van 5% onderschreden.  

Deze publicatie wordt gemaakt door de Vennootschap overeenkomstig 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.  

2. Inhoud van de kennisgeving 

De voormelde kennisgeving gedateerd op 7 september 2018 bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving 

- Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

- Onderschrijding van de laagste drempel 

 Kennisgeving door 

Een moedervennootschap of een controlerende persoon 

 Kennisgevingsplichtige personen 

- La Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 75275 Paris (France)  

- La Banque Postale Asset Management, 34, rue de la Fédération, 75015 Paris 

(France) 

- Tocqueville Finance SA, 34, rue de la Fédération, 75015 Paris (France) 

- La Poste, 44, Boulevard de Vaugirard, 75757 Paris Cedex 15 (France) 

- Caisse des Dépôts, 56, rue de Lille, 75356 Paris (France) 

- Etat Français, Palais de l’Elysée, 55, rue du FG Saint Honoré, 75008 Paris (France) 

- Tocqueville Finance Holding, 34, rue de la Fédération, 75015 Paris (France) 
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 Transactiedatum 

04/09/2018 

 Onderschreden drempel 

5% 

 Noemer 

35.943.396 

 Details van de kennisgeving 

     

A) Stemrechten 
Vorige 

kennisgeving 
Na de transactie  

  
# 

stemrechten # stemrechten % stemrechten  

Houders van stemrechten   
Verbonden 

aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

S 

Etat Français 0 0  0,00%   

Tocqueville Finance SA 2.387.964 1.712.448  4,76%   

  TOTAAL 1.712.448 0 4,76% 0.00%  

 

 Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het eigendom feitelijk 
wordt gehouden. 
 
Tocqueville Finance SA is een beheermaatschappij die de stemrechten uitoefent die 
verbonden zijn aan effecten die door meerdere ICB's worden aangehouden. 
 
Tocqueville Finance SA kan het stemrecht naar eigen goeddunken uitoefenen als er 
geen specifieke instructies zijn. 
 
Het aandelenkapitaal van Tocqueville Finance SA is momenteel voor 99,86% in handen 
van Tocqueville Finance Holding, dat voor 92,66% eigendom is van Banque Postale 
Asset Management ("LBPAM"), een vennootschap naar Frans recht, en 5,04% door 
Tocqueville Management Corp., een vennootschap naar Amerikaans recht. 
 
LBPAM is op haar beurt (i) voor 5% eigendom van Malakoff Madéric, (ii) voor 70% door 
Banque Postale, die volledig in het bezit is van de groep La Poste, die zelf voor bijna 
75% eigendom is van de Franse staat en voor iets meer dan 25% van Caisse des 
Dépôts et Consignation, een Franse openbare financiële instelling, en (iii) voor 25% door 
Aegon Asset Management, een 100% dochteronderneming van Aegon. 

3. Varia 

 Dit persbericht kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de 

link www.baltagroup.com   

 

 

http://www.baltagroup.com/
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 Voor meer informatie, gelieve te contacteren: 

Investeerders: 

investor.relations@baltagroup.com 

Media: 

Geert Vanden Bossche – Directeur Marketing  
geert.vandenbossche@baltagroup.com 

 Over Balta Group NV 

Balta is een leidinggevende producent van textielvloerbekleding in meer dan 135 

landen wereldwijd. De Balta divisies zijn Balta Rugs (geweven vloerkleden), Balta 

Residential Carpets & Tiles (onder de merken Balta en ITC), Balta Commercial Carpets 

& Tiles (onder de merken modulyss, Arc Edition en Bentely), en Balta Non-Woven 

(onder het merk Captiqs). Samen met Bentley, stelt Balta 3.600 FTE’s te werk in 9 

productiesites en distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. 
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