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PERSBERICHT 

Maandag 15/09/08 6:00 PM 
 

TRANSPARANTIEWETGEVING 
 

Communicatie conform 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 
 

 
 
 
Aalst, 15 september 2008 – MONTEA1 (NYSE Euronext/MONT/MONTP) publiceert vandaag 
volgende informatie betreffende de transparantiewetgeving, conform Artikel 15 van de wet van 2 
mei 2007: 
 
Basisgegevens:  
Totaal kapitaal: EUR 84.352.467,26 
Totaal aan stemrechtverlenende effecten: 3.585.355 
Totaal aantal stemrechten (de noemer): 3.585.355 (één stemrecht per aandeel) 
 
Er zijn geen bevoorrechte aandelen, geen converteerbare obligaties, geen opties of uitgegeven 
warrants die recht geven op aandelen. 
 
Statutaire drempels 
Artikel 12 van de statuten van Montea voorziet de wettelijke drempel van 3% van het totaal aantal 
stemrechten voor een 1ste verwerving en van 5% of een veelvoud van dit percentage voor een 
bijkomende verwerving.  
 
De kennisgevingen van belangrijke deelname moeten bij de Commissie voor het Bank- Financie- 
en Assurantiewezen (CBFA) ingediend worden, alsmede bij de heer Frédéric Sohet, Chief 
Executive Officer, Ninovesteenweg 198 B9320 Erembodegemen (Aalst) - e-mail: 
fso@montea.com - fax +32 53 82 62 61. 

 

OVER MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 

Montea Comm. V.A. is een vastgoedbevak (Sicafi – SIIC) gespecialiseerd in logistiek en semi-
industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Het bedrijf wil snel een referentiespeler worden op 
deze snel groeiende markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en 
innoverende vastgoedoplossingen bieden aan haar huurders. Op deze manier creëert het waarde 
voor haar aandeelhouders. Per 30/06/2008 had de onderneming 335.735 m² op 27 locaties in 
portefeuille. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel en 
Parijs. Voor meer informatie: www.montea.com (+32 53 82 62 62). 

                                                 
1  Montea is een vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en een SIIC (Société d’Investissements 

Immobiliers Cotée) op NYSE Euronext Parijs (MONTP). 
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