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Persbericht
Kennisgeving overeenkomstig de wet van 2 mei
2007

Overeenkomstig art. 6 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten wiens aandelen verhandeld worden op de
gereglementeerde markt, heeft JENSEN-GROUP volgende kennisgeving
ontvangen:

Een kennisgeving van LAZARD FRERES GESTION SAS. Hieruit blijkt dat op 9
januari 2018 deze partij 403,429 aandelen van JENSEN-GROUP nv verworven
heeft of overdracht van stemrechtverlendende effecten of stemrechten. Bij
gevolg stijgt het aandeelhouderschap van LAZARD FRERES GESTION SAS
boven de 5% drempel. JENSEN-GROUP NV heeft 7.818.999 aandelen (de
noemer).

De controleketen is als volgt: Lazard Frères Gestion SAS wordt gecontroleerd
door Compagnie Financière Lazard Frères SAS, Compagnie Financière Lazard
Frères SAS wordt gecontroleerd door Lazard Group LLC, Lazard Group LLC
wordt gecontroleerd door Lazard Ltd. Lazard Frères Gestion SAS treedt
onafhankelijk op van Compagnie Financière Lazard Frères, Lazard Group LLC,
Lazard Ltd en van de rest van de Lazard Group, inclusief Lazard Asset
Management, een vennootschap onder Amerikaans recht.

Profiel

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren
van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de
bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide
kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en
geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven
groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke
en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke
klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in
combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft
vestigingen in 24 landen en een distributienet in meer dan 40 landen.
Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.700 mensen tewerk.
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensengroup.com.
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