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Persbericht 30 juni 2015 – 18:00 – Huizingen, België 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

Transparantiekennisgeving Petercam  
 

Op 26 juni 2015 ontving RealDolmen NV een kennisgeving van Petercam NV en Petercam IAM NV volgens dewelke 

Petercam IAM NV sinds 23 maart 2015 door overname van de stemrechten van Petercam NV 8,17% van de totale 

stemrechten aanhoudt.  

 

De kennisgeving van Petercam NV en Petercam IAM NV  bevat volgende details: 

 

1. Status van de kennisgeving 

Definitief. 

 

2. Emittent 

Naam   REALDOLMEN  

Identificatienummer 0429-037-235 

 

3. Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
 

4. Kennisgeving door 

Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

5. Kennisgevingsplichtige personen 

 

Naam (en rechtsvorm voor 

rechtspersonen) 

Adres (voor rechtspersonen) ICB 

pensioenfonds 

Petercam NV    Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel  

Petercam IAM NV Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel  

 

6. Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is) 
 

Naam (en rechtsvorm voor 

rechtspersonen) 

Adres (voor rechtspersonen) 

  

 

7. Datum van drempeloverschrijding 

23/03/2015 

 

8. Overschreden drempel (in %) 

5,00 

 

9. Noemer 

5.207.767 
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10. Details van de kennisgeving 

 

A) Stemrechten Voor de 

transactie 

Na de transactie 

 # stem-

rechten 

# stemrechten % stemrechten 

Houders van 

stemrechten 

 Verbonden 

aan effecten 

Los van de 

effecten 

Verbonden aan 

effecten 

Los van de 

effecten 

Petercam NV 255.253  0   0%   

Petercam IAM NV 60.950  425.633   8,17%   

Tussen totaal 316.203 425.633  8,17%  

Totaal A 425.633 0 8,71% 0% 

 

B) Gelijk-

gestelde 

financiële 

instrumenten 

Na de transactie 

Houders van 

gelijkgestelde 

financiële 

instrumenten 

Type 

financieel 

instrument 

Vervaldatum Uitoefenings- 

termijn of -datum 

# stemrechten 

die kunnen 

verworven 

worden bij de 

uitoefening van 

het instrument 

% stemrechten 

    0 0,00 % 

Totaal B (met betrekking tot alle vervaldata) 0 0,00 % 

 

Total A+B # stemrechten % stemrechten 

    425.633 8,17 % 

 

11. Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden 

(in voorkomend geval) 

 

Petercam IAM NV werd gemandateerd om de stemrechten uit te oefenen verbonden aan de effecten die 

door Argenta Pensioenspaarfonds, Petercam B Fund en Petercam L Fund in bezit zijn.  Petercam IAM NV 

kan de stemrechten naar eigen goeddunken uitoefenen in de afwezigheid van specifieke instructies. 

Petercam IAM NV wordt gecontroleerd door Petercam NV. 

 

12. Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV 

 

Houder  zal niet langer / zal 

opnieuw 

0 stemrechten 

houden vanaf 

 

 

13. Bijkomende informatie 

 

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven 

stemrechtverlenende effecten 

Houder Type 

financieel 

document 

Vervaldatum 

(DD/MM/YYYY) 

Uitoefeningstermijn 

of -datum 

Aantal # stemrechten die 

kunnen verworven 

worden bij de 

uitoefening of de 

conversie van het 

instrument 
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B) Aandelen zonder stemrechten 

Houder Aantal 

  

C) Opmerkingen 

Op 23 maart 2015 heeft Petercam IAM NV de stemrechten, die eerder aan Petercam NV waren 

toegewezen, overgenomen.  

 

 

 

Voor meer informatie: 

bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 

 

contacteer 

Thierry de Vries 

Secretaris-generaal 

thierry.devries@realdolmen.com  

Tel. +32 2 801 55 55 

 

 

Over RealDolmen 

RealDolmen is een aanbieder van onafhankelijke single-source ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met meer dan 
1250 hoogopgeleide IT-professionals en meer dan 1000 klanten in de Benelux en Frankrijk. De onderneming levert 
innovatieve, doeltreffende en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten die haar klanten helpen om hun 
doelstellingen te bereiken via een optimalisering van hun bedrijfsprocessen. 
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