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PERSBERICHT 

Waregem, 2 december 2022, 17:40 CET 

Gereglementeerde informatie 

Voor onmiddellijke publicatie 

Openbaarmaking van een Transparantieverklaring 

PUBLICATIE OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 2 MEI 2007 OP DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE 
DEELNEMINGEN 

Belysse Group NV, genoteerd op Euronext Brussel (de “Vennootschap”), heeft op datum van 29 november 2022 een 

transparantiekennisgeving ontvangen. Deze transparantiekennisgeving vermeldt dat op 23 november 2022 de totale indirecte 

deelnemingen van UBS Group AG in stemrechten van de Vennootschap, die rechtstreeks door gecontroleerde ondernemingen 

worden gehouden, onder de drempel van 5% zijn gedaald. 

De voormelde kennisgeving gedateerd op 29 november 2022 bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving:  

o Verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten 

o Neerwaartse overschrijding van de laagste drempel 

 Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon 

 Kennisgevingsplichtige personen: UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Zwitserland  

 Transactiedatum: 23 november 2022 

 Overschreden drempel: 5% 

 Noemer: 35.943.396 

 Details van de kennisgeving: De onderneming is onder de laagste drempel gezakt en daarom zijn in vak 10 van het 

kennisgevingsformulier geen cijfers ingevuld. 

 

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  

UBS GROUP AG 0      

UBS AG 1      

 TOTAAL 1      
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B) Gelijkgestelde 

financiële 

instrumenten 

 

Na de transactie  

Houders van 

gelijkgestelde 

financiële instrumenten 

 Type financieel 

instrument 

Verval-

datum 

Uitoefeningster-

mijn of -datum 

# stemrechten die kunnen 

worden verworven bij de 

uitoefening van het instrument 

% 

stemrechte

n 

Afwikkel-

ing  

        

TOTAAL         

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:  

UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Zwitserland indirect via haar dochterondernemingen:  

UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich en Aeschenvorstadt 1, Bazel, Zwitserland 

 Additionele informatie: De meldingsplicht is ontstaan doordat de totale indirecte belangen van UBS Group AG in 

stemrechten van de Vennootschap, die rechtstreeks worden gehouden door gecontroleerde ondernemingen, op 23 

november 2022 onder de 5% zijn gedaald.  

Varia 

Dit persbericht kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de link www.belysse.com/investeerders.  

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 

Simon Kerckaert 

Finance Director  

investor.relations@belysse.com   

www.belysse.com 

 

OVER BELYSSE  

Belysse produceert duurzame textiele vloerbedekkingen voor commerciële en residentiële toepassingen en commercialiseert 

haar producten die zich voor 90% richten op Noord-Amerika en Europa onder de premiummerken Bentley (VS), modulyss, arc 

edition en ITC (Europa). Belysse stelt bijna 1300 mensen tewerk en heeft drie productiesites in België (Tielt en Zele) en de 

Verenigde Staten (Los Angeles). 
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