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OPENBAARMAKING VAN DE KENNISGEVINGEN OVEREENKOMSTIG 
DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 
 

Transparantiewetgeving 
Conform de bepalingen van 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 en houdende diverse bepalingen, 
meldt de Picanol Group dat het van volgende aandeelhouders op 9 januari 2013 
kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot de situatie op heden: 
 

      Aantal stemrechten       % stemrechten 

 Patrick Steverlynck                  550            0,00% 
 Pasma NV                360.040             2,03% 
 Manuco International NV           1.566.240             8,85% 
 STAK Picanol                           0             0,00% 
 Luc Tack                           0             0,00% 
 Symphony Mills NV            2.239.330           12,65% 
 Oostrotex NV           11.480.246           64,86% 

 
TOTAAL           15.646.406           88,40%  

 
De heer Luc Tack controleert Symphony Mills NV en Oostrotex NV. De heer Patrick 
Steverlynck controleert Pasma NV en Manuco International NV. 
 
De wijziging van het akkoord van onderling overleg betreft een wijziging van het 
akkoord van onderling overleg dat bestond sedert 26 juni 2005 tussen de in deze 
kennisgeving vermelde personen. Partijen zijn overeengekomen STAK (Stichting 
Administratiekantoor) Picanol op te heffen en de deelneming van Patrick Steverlynck 
(en de met hem verbonden personen) in Picanol NV over Oostrotex NV te 
structureren, die formeel partij wordt bij de overeenkomst van onderling overleg. De 
royering van certificaten in onderliggende aandelen Picanol NV ingevolge de 
opheffing van STAK Picanol heeft reeds plaatsgevonden en vertaalt zich in de 
verwerving van stemrechtverlenende effecten door Pasma NV, Manuco International 
NV en Symphony Mills NV. Tevens werden door Symphony Mills NV 831,225 
aandelen Picanol NV overgedragen aan Oostrotex NV. De toetreding van Patrick 
Steverlynck tot het kapitaal van Oostrotex NV zal midden februari gerealiseerd 
worden zonder controlewijziging over Oostrotex NV.  
 
 
Een overzicht van transparantiekennisgevingen is beschikbaar op de corporate website 
www.picanolgroup.com in de rubriek Investor Relations/ Aandeelhoudersstructuur.  
 
Meer informatie over de Picanol Group is beschikbaar op de website www.picanolgroup.com 
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