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Persbericht 23 september 2013 – 18:00 – Huizingen, België 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

Transparantiekennisgeving Sofina  
 

Op 20 september 2013 ontving RealDolmen NV een kennisgeving van Sofina NV, Rebelco NV en Union Financière 

Boël volgens dewelke zij samen per 27 juni 2013, 176.603 aandelen aanhouden. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd 

door 5.207.767 aandelen REA (ISIN BE0003899193). De gezamenlijke participatie van voormelde aandeelhouders 

bedraagt dus 3,39 % van alle stemrechten. 

 

Ter verduidelijking van de transparantiemelding herinnert RealDolmen eraan dat een participatie (met eventuele 

drempeloverschrijding) wordt berekend als volgt: 

Aantal Aandelen “REA” (ISIN BE0003899193) 

             5.207.767 

 

De noemer voor de transparantieberekening werd vroeger uitgedrukt in 520.776.765 aandelen “REAT” (ISIN 

BE0003732469). De buitengewone algemene vergadering van 10 februari 2009 heeft immers een 

aandelenconsolidatie in een verhouding van 100:1 (“reverse stock split”) goedgekeurd. Sinds 1 april 2009 worden 

aandelen REAT (ISIN BE0003732469) per 100 automatisch omgezet in  1 aandeel REA (ISIN BE0003899193) en 

worden de aandelen REAT beschouwd als “onderaandelen”. De notering van deze onderaandelen op NYSE-Euronext 

zal binnenkort worden stopgezet, na verdere voorafgaande berichtgeving door RealDolmen en door NYSE-Euronext. 

 

De kennisgeving van Sofina NV, Rebelco NV en Union Financière Boël bevat volgende details: 

 

1. Status van de kennisgeving 

Definitief 

 

2. Emittent 

Naam   REALDOLMEN  

Identificatienummer 0429-037-235 

 

3. Reden voor de kennisgeving 

Passieve drempeloverschrijding.  
 

4. Kennisgeving door 

Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

5. Kennisgevingsplichtige personen 

 

Naam (en rechtsvorm voor 

rechtspersonen) 

Adres (voor rechtspersonen) ICB 

pensioenfonds 

Sofina NV    Industriestraat 31, 1040 Brussel  

Rebelco NV Industriestraat 31, 1040 Brussel  

Union Financière Boël Hertogstraat 21, 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 

27/06/2013 

 

8. Overschreden drempel (in %) 

3,00 
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9. Noemer 

5.207.767 
 

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 

Sofina NV   98.544   1,89%   

Rebelco NV   59.259   1,14%   

Sub-totaal    157.803   3,03%   

Union Financière Boël   18.800   0,36%   

Sub-totaal    18.800   0,36%   

Totaal A 176.603 0 3.39% 0,00% 

 

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 

    176.603 3,39 % 

 

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

(in voorkomend geval) 

 
Rebelco is een dochtervennootschap van Sofina. Union Financière Boël NV wordt niet gecontroleerd. 

 

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 

De kennisgeving van drempeloverschrijding komt er enerzijds door een passieve drempeloverschrijding, 

de noemer heeft een aanpassing ondergaan, en anderzijds door het feit dat de hoofdaandeelhouders van 

Sofina, samen met Sofina, op 27/06/2013 een transparantieverklaring hebben afgelegd aangaande 

Sofina. Dit laatste bracht met zich mee dat de aandelen van de verschillende aandeelhouders van Sofina 

moeten samengeteld worden om te bepalen of de drempel in RealDolmen al dan niet werd overschreden. 

Daarbij werd vastgesteld dat de drempel van 3% werd overschreden.     

 

 

 

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 onafhankelijke single source leverancier van ICT oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 1.600 

hooggeschoolden dat meer dan 1.000 klanten bedient in de Benelux en Frankrijk. RealDolmen levert innovatieve, 

doeltreffende en betrouwbare ICT oplossingen en diensten die zijn klanten helpen met het bereiken van hun 

objectieven door het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. 
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