
  

PERSBERICHT – Halle (België),  21 april 2015 – Gedwongen verkoop van aandelen 
aan toonder – sluiting transactie 

 

 

 

 

Bericht houdende de afschaffing van de effecten aan toonder (artikel 11, §1 en §2 van 
de wet van 14 december 2005 en zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013) : 

sluiting van de transactie 
 

 

 

Verwijzend naar de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en naar 
een eerder persbericht van 26 januari 2015, informeert de Etn. Fr. Colruyt N.V. haar aandeelhouders op datum 
van 24 maart 2015 voor in totaal 28.395 aandelen aan toonder  –waarvan de houders zich niet hebben 
bekendgemaakt op 27 februari 2015–   te hebben verkocht op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.  

 

De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 39,9879 euro. Voor de verkoop werd een beroep gedaan op de 
financiële diensten van BNP Paribas Fortis NV. De transactie werd geattesteerd door onze commissaris KPMG 
Bedrijfsrevisoren cvba. 

 

De netto-opbrengst van de verkoop van deze effecten aan toonder is overgemaakt aan de Deposito- en 
Consignatiekas van Brussel. Personen die nog in het bezit zijn van oude fysieke Colruyt aandelen en die hun 
hoedanigheid als aandeelhouder van de (verkochte) stukken kunnen aantonen, zullen vanaf 1 januari 2016 de 
tegenwaarde in geld kunnen bekomen bij de Deposito- en Consignatiekas.  

 

Huidig bericht wordt gepubliceerd op onze website www.colruytgroup.com. 

 

 

 

 

Contactpersonen 
 

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Colruyt Group 

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 480 eigen 
winkels en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby en 
de geaffilieerde winkels Spar en Eurospar. In Frankrijk zijn er naast een 70-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige 
winkels van Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering aan 
hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven) in Frankrijk (Pro à Pro) en in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten 
de verdeling van brandstoffen (DATS 24), digitale print en document management (Symeta) en groenestroomproductie. De 
groep telt meer dan 27.000 medewerkers en realiseerde in 2013/14 een omzet van EUR 8,7 miljard. Colruyt is genoteerd op 
Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852. 

 


