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Openbaarmaking van kennisgeving overeenkomstig 

de wet van 2 mei 2007 
 
 
Aalst, 18 april 2016 – MONTEA (MONT/MONTP) publiceert vandaag de ontvangen kennisgeving van de 
Familie De Pauw, overeenkomstig de wet van 2 mei 2007. 
 
Uit de kennisgeving blijkt dat de stemrechten verbonden aan de aandelen Montea Comm. VA die door de 
Familie De Pauw (Dirk De Pauw, Marie Christine De Pauw, Bernadette De Pauw, Dominika De Pauw, Beatrijs 
De Pauw1, Onverdeeldheid De Pauw, Montea Management NV) rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
aangehouden sinds 23 maart 2016 de grens van 20% van het totaal van de bestaande stemrechten hebben 
onderschrijden.  
 
De kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de 
onderneming (www.montea.com) onder de rubrieken Investors/Aandeelhouders/Aandeelhoudersstructuur. 
 
 
 
 
 
 
 
OVER MONTEA COMM.VA 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), 
gespecialiseerd in logistiek vastgoed in België, Nederland en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze 
markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende 
vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Montea kreeg als 
eerste Belgische vastgoedinvesteerder, de Lean & Green Star als erkenning voor het effectief verminderen van de 
CO2 uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%. Per 31/12/2015 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een 
totale oppervlakte van 749.009 m², verspreid over 45 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op 
Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
 
PERSCONTACT       VOOR MEER INFORMATIE  
 

Jo De Wolf       www.montea.com 
+32 53 82 62 62  
jo.dewolf@montea.com  
 

                                                 
1  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. 
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