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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 
 

Kennisgeving conform artikel 14 
 
 
 
 

 
Aalst, 16 maart 2009 – MONTEA1 (NYSE Euronext/MONT/MONTP) publiceert vandaag de 
ontvangen  kennisgevingen betreffende de transparantiewetgeving, conform artikel 14 van de wet 
van 2 mei 2007:  
 
Montea Comm. VA meldt dat de participatie van de Familie De Pauw, ingevolge een overdracht, is 
gedaald van 30,52% (1.094.088 aandelen op een noemer van 3.585.354) naar 29,74% (1.066.188 
aandelen op een noemer van 3.585.354). De Familie De Pauw heeft bijgevolg 29,74 % van de 
stemrechten van Montea Comm. VA.  
 
Familie De Pauw (in hoedanigheid als aandeelhouder)                
Dirk De Pauw, Marie Christine De Pauw, Bernadette De Pauw, Dominika De Pauw, Beatrijs De 
Pauw, Onverdeeldheid De Pauw, Montea Management NV. Montea Management NV wordt 
gecontroleerd door de vijf voornoemde kinderen De Pauw. 
 
De vijf voornoemde personen, de onverdeeldheid De Pauw en Montea Management NV handelen 
in onderling overleg en hebben een akkoord gesloten aangaande het bezit, de verwerving en de 
overdracht van effecten. 
 
 
 
 
 
 
OVER MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA is een openbare 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 31/12/2008 had de onderneming 366.059 m² op 32 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 openbare vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en een SIIC (Société 

d’Investissements Immobiliers Cotée) op NYSE Euronext Parijs (MONTP). 


