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PERSBERICHT 

Gereglementeerde Informatie 

Sint-Baafs-Vijve, België, 28 juni 2019, 17.40 u CET  
 

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving  

Balta Group NV, genoteerd op Euronext Brussel (de “Vennootschap”), heeft een op 24 juni 2019 

gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat LSF9 Balta Holdco S.à r.l. sinds 21 juni 

2019 54,64% van de stemrechten van de Vennootschap bezit. Deze overdracht maakt deel uit van de 
afspraken binnen het Management Incentive Plan (“MIP”) dat geïmplementeerd werd ten tijde van de 

beursintroductie (“IPO”) van de Vennootschap. Binnen het “MIP” werd afgesproken dat LSF9 Balta Holdco 

S.à r.l., namens LSF9 Balta Midco S.à r.l., 935.635 aandelen zou overdragen aan bepaalde huidige en 
voormalige senior managers van de Balta groep (het “Management”) als aan voorafgestelde voorwaarden 

werd voldaan. Gezien deze voorwaarden zijn vervuld, werd het laatste deel van het aandelenpakket 

toegekend en overgedragen aan het Management, waardoor de deelnemingsdrempel van 55% werd 

onderschreden.   

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 24 juni 2019 bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving 

 Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 Kennisgeving door 

Een moedervennootschap 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) 

 Transactiedatum: 21 juni 2019 

 Onderschreden drempel: 55% 

 Noemer: 35.943.396 
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 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 

 

Lone Star Capital 
Investments S.à r.l. 

0 0 0 0,00% 0,00%  

LSF9 Balta Holdco S.à r.l. 20.303.957 19.640.516 0 54,64% 0,00%  

  TOTAAL 19.640.516 0 54,64% 0.00%  

 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden 

Lone Star Capital Investments S.à r.l. is de indirecte en uiteindelijke aandeelhouder van LSF9 Balta 

Holdco S.à.r.l. 

De controleketen is als volgt: (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 op haar beurt 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: 

In de Management Incentive Plan (“MIP”)-afspraken, geïmplementeerd ten tijde van de 

beursintroductie (“IPO”) van Balta Group NV, werd afgesproken dat LSF9 Balta Holdco  

S.à r.l., namens LSF9 Balta Midco S.à r.l, 935.635 aandelen zou overdragen aan bepaalde huidige 

en voormalige senior managers van de groep (het “Management”) als aan voorafgestelde 

voorwaarden werd voldaan. Gezien deze voorwaarden zijn vervuld, werd het laatste deel van het 

aandelenpakket toegekend en overgedragen aan het Management, waardoor de 

deelnemingsdrempel van 55% werd onderschreden, zoals aangegeven in deze 

transparantiekennisgeving.  

3. Varia 

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

www.baltagroup.com   

 Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Voor de Investeerders: investor.relations@baltagroup.com 

Media: Geert Vanden Bossche – Directeur Marketing 

Geert.vandenbossche@baltagroup.com 
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 Over Balta Group NV 
 
Balta is een vooraanstaande producent van textiel vloerbekleding en verkoopt zijn producten in 
meer dan 130 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (Balta home), Balta 
Residentiële Tapijten & Tegels (onder de merknamen Balta Carpets, ITC en Balta carpet tiles), 
Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en 
Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Door de toevoeging van Bentley stelt Balta bijna 
4.000 medewerkers tewerk in tien productievestigingen en in distributiecentra in België, Turkije en 
de Verenigde Staten.  

. 

 
 


