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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) 

 

 

Ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder overeenkomstig de wet van 14 december 2005 
houdende afschaffing van de effecten aan toonder, vraagt N.V. Etn. Fr. Colruyt de rechthebbenden van dergelijke 
aandelen van N.V. Etn. Fr. Colruyt zich bekend te maken en hun rechten op te eisen vóór de verkoop van deze 
effecten op de gereglementeerde markt.  

 

Sinds de splitsing van het aandeel door 5 sinds 15 oktober 2010 bestaan er enkel nog aandelen onder de 
vorm van gedematerialiseerde aandelen op effectenrekening en aandelen op naam ingeschreven in het 
aandeelhoudersregister van de vennootschap, dewelke genoteerd en verhandelbaar zijn op de gereglementeerde 
markt van Euronext Brussels. De oude aandelen van vóór deze splitsing zijn niet langer genoteerd. Bijgevolg zal 
de verkoop enkel betrekking hebben op een beperkt aantal materiële oude aandelen die nog niet werden 
omgeruild tegen nieuwe aandelen.   

 

Huidig bericht wordt gepubliceerd op onze website www.colruytgroup.com, in het Belgisch Staatsblad en op 
Euronext, overeenkomstig artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten 
aan toonder en het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 
2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop 
door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de 
Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten.  

 

Praktische modaliteiten :  

 

1. Identiteit van de emittent: 

Maatschappelijke benaming: Etablissementen Franz Colruyt N.V. 

Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 

Ondernemingsnummer: 0400.378.485 

 

2. Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden: 

- Aard van de effecten: aandelen 

- ISIN-code :  BE0974256852 

- Uitgiftedatum: 15 oktober 2010 

 

De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van 
welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden: de vennootschap 
heeft geen kennis van zulke voorkooprechten, restricties of beperkingen op de overdraagbaarheid van deze 
aandelen. De betreffende aandelen zijn gewone aandelen zonder specifieke rechten daaraan verbonden.  

 

3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de 
verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie): 29.395  (Dit aantal kan wijzigen in functie van het 
aantal deponeringen conform punt 5) 

 

4. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden: de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.  

 

5. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij één of 
meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders: 27 februari 2015. 

 

6. De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden 
gedeponeerd vóór de verkopen: in alle agentschappen van BNP Paribas Fortis N.V.  

 

7. Start verkoop : De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum één maand (en 
maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van de marktonderneming 
Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen. 

 

 

Contactpersonen 
 

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11 
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Artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 voorziet als volgt: 

"Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden 
toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de 
emittent verkocht op een gereglementeerde markt. 

Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van 
de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, 
van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn 
rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een 
maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden. 

De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken 
voor het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening 
met toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten. 

De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten 
die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van 
vennootschappen, met uitzondering van de in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van 
vennootschappen bedoelde voorwaarde, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien 
de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel 
worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In 
dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen. 

De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij 
de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende 
heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk 
voor de teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de emittent heeft 
ontvangen. De interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn 
gestort. 

De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en 
teruggave." 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


