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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 27 augustus 2012
kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot de situatie op heden:
Aantal stemrechten






De heer Patrick Steverlynck
Oostrotex NV
Symphony Mills NV
Stichting Administratiekantoor
Picanol (STAK)
TOTAAL

% stemrechten

550
10.649.021
1.859.448

0,00%
60,16%
10,51%

3.262.461
15.771.480

18,43%
89,10%

Oostrotex NV wordt gecontroleerd door de heer Luc Tack. De heer Luc Tack
controleert Symphony Mills NV, dat samen met Sofines BV en Pasma NV (deze
laatsten worden beide op hun beurt gecontroleerd door de heer Patrick Steverlynck)
de gezamenlijke controle heeft over STAK Picanol.
Symphony Mills heeft 170.408 aandelen in Picanol NV verworven in meerdere
transacties sinds 31 augustus 2011. Binnen STAK Picanol werden 30.792
certificaten overgedragen van Michel Steverlynck (“Groep Michel & Yves
Steverlynck”) aan Symphony Mills NV (“Groep Luc Tack”) en werden 31.745
certificaten overgedragen van Berlau Comm. VA (“Groep Michel & Yves Steverlynck”)
aan Symphony Mills NV (“Groep Luc Tack”).
De verwerving van stemrechtverlenende effecten betreft een verwerving van
aandelen Picanol NV door Symphony Mills NV die een drempeloverschrijding in
hoofde van Symphony Mills NV tot gevolg heeft gehad. De heer Patrick Steverlynck
en de heer Luc Tack en de met hen verbonden vennootschappen treden in onderling
overleg op met elkaar. Binnen STAK Picanol treden de certificaathouders (Sofines
BV, Pasma NV en Symphony Mills NV) die de gezamenlijke controle uitoefenen over
STAK Picanol, in onderling overleg op met certificaathouders Berlau Comm. VA
(gecontroleerd door de heer Michel Steverlynck) en de heer Yves Steverlynck
(tevens rechtstreeks houder van 200 aandelen in Picanol NV). Dit onderling overleg
geeft, onder de Wet van 2 mei 2007 inzake de bekendmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt, geen aanleiding tot een afzonderlijke
kennisgevingsverplichting in hoofde van Berlau Comm. VA, de heer Michel
Steverlynck en de heer Yves Steverlynck, en zij zijn dan ook geen
kennisgevingsplichtige personen.

Een overzicht van transparantiekennisgevingen is beschikbaar op de corporate website
www.picanolgroup.com in de rubriek Investor Relations/ Aandeelhouders-structuur.
Meer informatie over de Picanol Group is beschikbaar op de website www.picanolgroup.com

