
Persbericht  Gereglementeerde informatie 
22 maart 2019, 17:45 uur 

 
Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 
(artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei 2007 op de 

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 
 
1. Samenvatting van de kennisgeving 

 

Montea heeft een op 22 maart 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat 11 

fysieke personen, de onverdeeldheid De Pauw en Montea Management NV samen nu 13,11% van de 

stemrechten van Montea bezitten in onderling overleg. Zij heeft de deelnemingsdrempel van 15% 

onderschreden.  

 
2. Inhoud van de kennisgeving 

 

De op 22 maart 2019 gedateerde kennisgeving van 11 fysieke personen, de onverdeeldheid De Pauw en Montea 

Management NV bevat de volgende informatie:  

 

 Redenen van de kennisgeving: 

o Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

o Het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg 

o Drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen 

 

 Kennisgeving door personen die in onderling overleg handelen 

 

 Kennisgevingsplichtige personen: 

o 11 fysieke personen 

o Onverdeeldheid De Pauw 

o Montea Management NV 

 

 Transactiedatum: 5 maart 2019 

 

 Onderschreden drempel: 15%  

 

 Noemer: 15.662.400 

 

 Details van de kennisgeving: 

o Fysieke persoon heeft 409.341 aandelen Montea 

o Fysieke persoon heeft 382.651 aandelen Montea 

o Fysieke persoon heeft 382.651 aandelen Montea 

o Fysieke persoon heeft 202.404 aandelen Montea 

o Fysieke persoon heeft 196.983 aandelen Montea 
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o 5 fysieke personen die minder dan 1% van de stemrechten aanhouden hebben samen 317.001 

aandelen Montea 

o 2 fysieke personen hebben in totaal 157.651 aandelen Montea  

o Onverdeeldheid De Pauw heeft 4.337 aandelen Montea 

o Montea Management NV heeft 1 aandeel Montea 

 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 

Montea Management NV wordt door vijf leden van het onderling overleg gecontroleerd. 

 
3. Varia 

 

Dit persbericht kan op de website van Montea worden geraadpleegd via deze link 

www.montea.com/nl/newsroom. De kennisgevingen kunnen op de website van Montea worden geraadpleegd 

via deze link www.montea.com/nl/investor-relations/corporate-information. 

 
 

OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 

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. Per 31/12/2018 vertegenwoordigt 

de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.220.099 m², verspreid over 63 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 

2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). Montea verkreeg op 5/09/2018 de EPRA BPR Gold Award. 

 

PERSCONTACT  VOOR MEER INFORMATIE  

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

Follow MONTEA via SHAREHOLDERSBOX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tijd.be/partner/Montea.60191909
http://www.lecho.be/partner/Montea.60191909

