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PERSBERICHT 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP 

EMBARGO TOT 8 JUNI 2015  

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de  
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) 

 
Ingevolge de inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van € 4.363.580,10, 
vertegenwoordigd door 214.110 nieuwe aandelen1, bedraagt het totale kapitaal van Montea per 3 juni 2015 
€ 182.778.552,06. 
 
Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 8.968.488 aandelen welke genoteerd zijn op zowel 
Euronext Brussel als Euronext Parijs. Van de in totaal 8.968.488 aandelen heeft Montea 7.446 eigen aandelen 
in bezit in het kader van een optieplan. 
Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene 
vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen ingeval 
van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de wettelijke drempel van 5% of een meervoud van 5% 
(transparantiereglementering). Montea heeft een bijkomende statutaire drempel van 3% inzake de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. 
 
Overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen dient Patronale 
Life NV, met maatschappelijke zetel in 1040 Brussel, Belliardstraat 3, een transparantiemelding op te maken 
voor het overschrijden van de drempel van 5%. 
 
Uit de inbrengtransactie blijkt dat de stemrechten verbonden aan de aandelen Montea Comm. VA die door 
Patronale Life NV rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden sinds 3 juni 2015 de grens van 5% van 
het totaal van de bestaande stemrechten overschrijden. 
 
De aandeelhoudersstructuur kan geraadpleegd worden op de website van de onderneming 
(www.montea.com) onder de rubrieken Investors/Aandeelhouders/Aandeelhoudersstructuur. Hieronder 
vindt u een overzicht van de nieuwe aandeelhoudersstructuur per 3 juni 2015 

 
 

Aandeelhouders Aandelen % 

Familie De Pauw Dirk, Marie Christine, Bernadette, Dominika, Beatrijs, Indivision 1.877.003 20,93% 

Belfius Insurance Belgium - Galileelaan 5, 1210 Brussel 1.156.361 12,89% 

Federale Verzekeringen - Rue de l’Etuve 12, 1000 Brussel 875.508 9,76% 

Patronale Life – Belliardstraat 3, 1040 Brussel 477.460 5,32% 

Familie De Smet Guy, Erik, De Smet Investments NV 287.381 3,20% 

Eigen aandelen 7.446 0,08% 

Openbaar (free float) 4.287.329 47,82% 

TOTAAL 8.968.488 100,00% 

http://www.montea.com/

