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Etn. Fr. COLRUYT NV

Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

Verwijzend naar artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
hebben Colruyt Group en haar controlerend aandeelhouder Korys een kennisgeving bezorgd aan de FSMA.
Uit deze, op 27 oktober 2017, gedateerde transparantiekennisgeving blijkt dat Korys en Colruyt Group,
ingevolge de verwerving van eigen Colruyt aandelen door Colruyt Group (cfr. het op 31 oktober 2017
gepubliceerde persbericht) in totaal 50,04% van de stemrechten van de vennootschap bezitten.
Uit de vorige transparantiekennisgeving van 19/12/2016 bleek dat Korys en Colruyt Group (exclusief de in
onderling overleg handelende Colruyt familieleden en aanverwanten en Sofina) 48,6% van het totaal aantal
aandelen van de vennootschap in bezit hadden. Met de recente verwervingen van eigen aandelen Colruyt door
Colruyt Group houden Korys en Colruyt Group (exclusief de in onderling overleg handelende Colruyt
familieleden en aanverwanten en Sofina) op 27 oktober in totaal 75.026.893 aandelen Colruyt aan, die samen
dus 50,04% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vertegenwoordigen. Korys en
Colruyt Group hebben hierdoor samen een deelnemingsdrempel van een veelvoud van 5% overschreden.
Deze beperkte kennisgeving doet geen afbreuk aan het bestaande gezamenlijke onderling overleg tussen
familie Colruyt en aanverwanten, Korys, Colruyt Group en Sofina.
Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving, gedateerd op 27/10/2017, bevat de volgende informatie:


Reden van de kennisgeving: Drempeloverschrijding door Korys en Colruyt Group



Kennisgeving door: personen die in onderling overleg handelen



Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en):
KORYS NV, Guido Gezellestraat 126 - 1654 Huizingen
Etn. Fr. Colruyt NV, Edingensesteenweg 196 - 1500 Halle



Transactiedatum: 27/10/2017



Overschreden drempel (in %): de wettelijke drempel van 50%



Noemer: 149.935.894



Details van de kennisgeving:
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Stemrechten

Vorige
kennisgeving

Na de transactie

# stemrechten

# stemrechten

Houders van
stemrechten

% stemrechten

Verbonden aan
effecten

Los van
effecten

Verbonden aan
effecten

Los van
effecten

Korys NV

68.569.298

68.728.746

0

45,84 %

0

Etn. Fr. Colruyt
NV

4.300.386

6.298.147

0

4,20 %

0

TOTAAL

72.869.684

75.026.893

0

50,04 %

0%





Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden:
o

Etablissementen Fr. Colruyt NV wordt gecontroleerd door Korys NV die op haar beurt
gecontroleerd wordt door Stichting Administratiekantoor Cozin.

o

Korys NV wordt gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor Cozin.

Bijkomende informatie :
Ingevolge de recente inkoop van eigen aandelen door Colruyt Group hebben Korys en Colruyt Group
(exclusief de in onderling overleg handelende familiale aandeelhouders en aanverwanten en Sofina)
een drempel van 50% overschreden.

Varia
Dit persbericht kan op de website van Colruyt Group worden geraadpleegd via de link
https://www.colruytgroup.com/nl/kennisgevingen

Contactpersoon:
Kris Castelein, Secretaris Raad van Bestuur
T +32 2 363 55 45
investor@colruytgroup.com

Over Colruyt Group
Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 540 eigen winkels en meer dan
600 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en de geaffilieerde winkels Spar en Spar
Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in
de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België (Solucious). De overige
activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) en productie van
groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 29.000 medewerkers en realiseerde in 2016/17 een omzet van EUR 9,4 miljard. Colruyt is genoteerd
op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

