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OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING
VERWERVING VAN AANDELEN MET STEMRECHTEN
Wetteren, België – 10 mei 2017, 18u00

Resilux NV ("Resilux") (Euronext Brussels: RES), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14 van de wet
van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de "Wet van
2 mei 2007"), dat zij een op datum van 5 mei 2017 gedateerde transparantiekennisgeving heeft ontvangen
waaruit blijkt dat Capfi Delen Asset Management nv thans 3,39% van Resilux’ aandelen en stemrechten
bezit ingevolge de verwerving of overdracht van aandelen op datum van 4 mei 2017 en daarmee de statutaire
drempel van 3% heeft overschreden (“Kennisgeving”).
Inhoud van de Kennisgeving
De op 5 mei 2017 gedateerde Kennisgeving bevat de volgende informatie:
1.

Reden van de Kennisgeving: de verwerving of overdracht van aandelen

2.

Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft

3.

Kennisgevingsplichtige persoon: Capfi Delen Asset Management nv

4.

Transactiedatum: 4 mei 2017

5.

Noemer: 1.980.410

6.

Overschreden drempel: 3%

7.

Details van de Kennisgeving:
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8.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden: Capfi Delen Asset Management nv wordt rechtstreeks gecontroleerd door Bank Delen NV.
Verder detail van de controleketen wordt beschreven in de bijlage aan de Kennisgeving.
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https://www.resilux.com/EN/investors/generalinfo.html.
Krachtens de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van Resilux is een kennisgeving aan Resilux en aan de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege de houders van stemrechten in Resilux
telkens het percentage van stemrechten in Resilux gehouden door zulke houders de drempel van 3%, 5% en
ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in Resilux bereikt, overschrijdt of
onderschrijdt.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Resilux via info@resilux.com.

Over Resilux
Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen
worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, fruitsappen, bier en andere toepassingen.
Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op
Euronext Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland,
Hongarije, de V.S. en Servië.
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