
 

  
 

 

 

  

0077968-0000013 BR:13201249.1 1  

 

PERSBERICHT 

Gereglementeerde Informatie 

     Sint-Baafs-Vijve, België, 23 juni 2017, 17.45 u CET  

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEVERKLARING 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving  

Balta Group NV, genoteerd op Euronext Brussel (de “Vennootschap”), heeft op 20 juni 2017 een 

op 20 juni 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen. Deze 

transparantiekennisgeving geeft aan dat, op het moment van de eerste toelating tot verhandeling 

van de Vennootschap op 14 juni 2017, LSF9 Balta Holdco S.à.r.l., een Lone Star entiteit, 50,55% 

van de stemrechten van de Vennootschap bezit. LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. heeft dus de 

deelnemingsdrempel van 50% overschreden.  

Deze publicatie wordt gemaakt door de Vennootschap overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op 

de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn 

toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.  

2. Inhoud van de kennisgeving 

De voormelde kennisgeving gedateerd op 20 juni 2017 bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving 

Houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie. 

 Kennisgeving door 

Een moederonderneming of een controlerende persoon. 

 Kennisgevingsplichtige personen 

− Lone Star Capital Investments S.à.r.l., Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits 

Romain, 8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg 

− LSF9 Balta Holdco S.à.r.l., Atrium Business Park-Vitrum, 33 rue du Puits Romain, 8070 

Bertrange, Groothertogdom Luxemburg 

 Overdrager(s) van stemrechten 

Niet van toepassing 

 Transactiedatum 

14/06/2017 
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 Overschreden drempel (in %) 

50 

 Noemer 

35.943.396 

 Details van de kennisgeving 

       
A) Stemrechten 

Vorige 
kennisgeving 

Na de transactie 
 

  
# 

stemrechten # stemrechten % stemrechten 
 

Houders van stemrechten   
Verbonden 

aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

S 

Lone Star Capital 
Investments S.à r.l. 

  0   0,00%   1 

LSF9 Balta Holdco S.à r.l.   18.169.759   50,55%   1 

Subtotaal    18.169.759   50,55%   S 

  TOTAAL 18.169.759 0 50,55% 0,00% 
 

 

 Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming 

daadwerkelijk wordt gehouden 

Lone Star Capital Investments S.à.r.l. is de indirecte en uiteindelijke controlerende 

aandeelhouder van LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. 

Keten van controle: (i) LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. wordt gecontroleerd door LSF9 Balta 

Midco S.à.r.l., (ii) LSF9 Balta Midco S.à.r.l. wordt gecontroleerd door LSF9 Balta Topco 

S.à.r.l. en (iii) LSF9 Balta Topco S.à.r.l. wordt gecontroleerd door Lone Star Capital 

Investments S.à.r.l.  

 Bijkomende informatie 

Overtoewijzingsoptie: In het kader van de IPO, heeft LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. 2.134.198 

aandelen geleend aan de stabilisatie manager (voor rekening van de underwriters) voor de 

duur van de stabilisatieperiode. LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. heeft de stabilisatie manager 

(voor rekening van de underwriters) een optie toegekend om tot 2.134.198 aandelen te 

kopen om overtoewijzingen of shortposities in verband met de IPO te dekken (de 

Overtoewijzingsoptie). De Overtoewijzingsoptie kan gedurdende 30 dagen vanaf de 

eerste dag van verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel worden uitgeoefend. 
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Management toekenningen: Als onderdeel van de management incentive plan (“MIP”) 

regelingen, heeft LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. zich ertoe verbonden om, voor rekening van 

LSF9 Balta Midco S.à.r.l., onder bepaalde voorwaarden, 935.635 aandelen over te dragen 

aan zes leidinggevende managers van de groep (het “Management”). De voornaamste 

voorwaarden van het MIP zijn dat elk lid van het Management het verlenen van zijn 

diensten aan de groep verder zet op de datum die valt op twaalf maanden na de datum van 

toelating, waarop tot 467.820 aandelen zullen worden overgedragen aan deze leden van 

het Management die aan deze voorwaarde voldoen op die datum, en op de datum die valt 

op vierentwintig maanden na de datum van toelating, waarop bijkomend tot 467.815 

aandelen zullen worden overgedragen aan de leden van het Management die aan deze 

voorwaarde voldoen op die datum. In de mate dat de MIP voorwaarden niet zijn vervuld 

met betrekking tot een lid van het Management, zal LSF9 Balta Holdco S.à.r.l. de aandelen 

toegewezen aan dat lid van het Management behouden. 

3. Varia 

Dit persbericht kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de link 

www.baltainvestors.com.  

 Contactpersoon 

Mathias Christiaens, Balta  

tel. + 32 56 62 22 16  

mathias.christiaens@baltagroup.com  

Over Balta Group NV 

Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan 

135 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta 

Residentiële Tapijten & Tegels (onder de merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële 

Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en Balta non-

wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE’s te werk op 9 

productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. 

http://www.baltainvestors.com/

