Mevrouw Elke Van der Straeten
Vennootschapssecretaris
Resilux NV
Damstraat 4
9230 Wetteren
31 augustus 2015

Resilux NV Aanmelding aan de FSMA krachtens artikel 748, van de Wet van 1 april
2007 op de openbare overnamebiedingen (Hierna: OBA-wet).
—

Geachte mevrouw Van der Straeten,
U gelieve hierbij een kopie te willen aantreffen van de brief die vandaag werd gericht aan de
FSMA namens de in bijgevoegde brief vernoemde personen. overeenkomstig artikel 748 van
de OBA-wet.
Hoogachtend,

Dirk DE CUYPER
In eigen naam en mede namens:
STAK TRIDEC
NV TRADIDEC
NV Immo Tradec

Peter DE CUYPER
in eigen naam en mede namens:
STAK TRIDEC
NV Belfima Invest
NV Immo Tradec
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Aangetekend. met bericht van ontvangst:
FSMA
Dienst Toezicht op de financiële informatie
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL
31 augustus 2015

Betreft: Resilux NV Aanmelding aan de FSMA krachtens artikel 748, van de
Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
—

Geachte mevrouw.
Geachte heer.
Huidige brief wordt u gericht in toepassing van artikel 74 §8 van de Wet van 1 april
2007 op de openbare overnamebiedingen (hierna de OBA-Wet”).
Stichting Administratiekantoor TRIDEC, Belfima Invest NV, Peter De Cuyper,
Trad idee NV, Dirk De Cuyper, Immo Tradec NV en Anderen ( natuurlijke personen
<3%) hebben de FSMA (vroegere benaming: CBFA) op 14 februari 2008 in kennis
gesteld van het feit dat zij in onderling overleg op datLim van de inwerkingtreding van
artikel 5 van de OBA-Wet meer dan 30% van de effecten met stemrecht aanhielden in
Resilux NV, onderverdeeld als volgt:
921.000 aandelen (46.51%) gehouden door Stichting Administratiekantoor
TRIDEC:
63.438 aandelen (3,203%) aangehouden door Peter De Cuyper en door de door
hem gecontroleerde vennootschap Belfima Invest NV, onderverdeeld als volgt:
Peter De Cuyper (33.105 aandelen) en Belfima Invest NV (30.333 aandelen);
62.733 aandelen (3,168%) aangehouden door Dirk De Cuyper en door de door
hem gecontroleerde vennootschap Tradidec NV. onderverdeeld als volgt: Dirk
De Cuyper (31.760 aandelen) en Tradidec NV (30.973 aandelen):
Immo Tradec NV. 48.534 aandelen (2,45%);
Anderen (natuurlijke personen < 3%). 46.000 aandelen (2.323%).
-

-

-

-

-

Als bijlage bij voormelde aanmelding werd een schema Onderling Overleg en
Controleketen gevoegd.
In de brieven van 3 september 2012 en 29 augustus 2014 werden de wijzigingen
vernoemd die zich sedert de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de OBA-Wet
in het aandeelhouderschap hebben voorgedaan, voor wat betreft de hoger vernoemde
personen en hun controlerende aandeelhouders.
Met deze brief delen wij u namens hoger vernoemde personen, hun controlerende
aandeelhouders en de met hen verbonden personen mee dat er zich, wat hen betreft, in
de periode tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 volgende wijzigingen in het
aandeelhouderschap van Resi lux NV hebben voorgedaan:

‘Anderen (natziurli/ke personen < 3%,)” dewelke in voormelde periode nog in het
bezit waren van 5 toonderaandelen van Resilux NV hebben geen gevolg gegeven
aan de door de Vennootschap gepubliceerde oproep om véér 20juli 2015 deze 5
toonderaandelen op rekening te laten zetten i.h.k.v. de wetgeving op de afschaffing
van aandelen aan toonder. Ingevolge voornoemde wetgeving hebben zij vandaag
nog slechts recht op (een gedeelte van) het provenu voortvloeiende uit de verkoop
van betreffende aandelen.

-

BESLUIT:
Op 31 augustus 2015 is de structuur van het aandeelhouderschap. voor wat betreft de
hoger vernoemde. in onderling overleg optredende personen. hun controlerende
aandeelhouders en de met hen verbonden personen dan ook verdeeld als volgt:
-

-

-

-

-

921 .000 aandelen (46.5 1%) gehouden door Stichting Administratiekantoor
TRIDEC;
82.798 aandelen (4,18%) aangehouden door Peter De Cuyper en door de door
hem gecontroleerde vennootschap Belfima Invest NV, onderverdeeld als volgt:
Peter De Cuyper (55.465 aandelen; waarvan 20.000 aandelen in naakte
eigendom, waarbij het stemrecht verbonden aan betreffende aandelen aan de
vruchtgebruiker toekomt) en Belfima Invest (27.333 aandelen):
95 aangehouden door Dirk De Cuyper en door de door
.
3
(
78.233 aandelen %)
hem gecontroleerde vennootschap Tradidec NV. onderverdeeld als volgt: Dirk
De Cuyper (52.260 aandelen: waarvan 20.000 aandelen in naakte eigendom
waarbij het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt) en Tradidec NV (25.973
aandelen);
Immo Tradec NV, 58.534 aandelen (2,95%);
Anderen (natuurlijke personen < 3%), 6.347 aandelen (0,32%), alsook het
vruchtgebruik m.i.v. het recht op uitoefening van het aan de aandelen verbonden
stemrecht van 40.000 aandelen.

Niettegenstaande voornoemde wijzigingen in het aandeelhouderschap gedurende de
periode 1 september 2007 t.e.m. 31 augustus 2015 behielden de hoger vernoemde in
onderling overleg optredende personen, op elk ogenblik en tot op vandaag meer dan
30% van de stemrechtverlenende effecten van Resilux NV.
Wij vertrouwen erop aldus aan de wettelijke vereisten van artikel 74, §8 van de OBA-Wet
te hebben voldaan.

Kopie van huidige brief wordt aan de vennootschap gestuurd overeenkomstig artikel 74 §8
van de OBA-Wet.
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