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Sint-Baafs-Vijve, 9 november 2020, 17u40 CET 
Gereglementeerde informatie 
Voor onmiddellijke publicatie 

Openbaarmaking van een transparantieverklaring 

Publicatie overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen 

Balta Group NV, genoteerd op Euronext Brussel (de “Vennootschap”), heeft een op 6 november 2020 
gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen. Deze transparantiekennisgeving vermeldt dat Farringdon 
Capital Management ingevolge de overdracht van aandelen op 4 november 2020 nu 5.02% van de stemrechten 
van de Vennootschap bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 5% overschreden.  

De voormelde kennisgeving gedateerd op 6 november 2020 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: 

- Bram Cornelisse 
- Farringdon Capital Management, Jan Luijkenstraat 5, 1071 CJ, Amsterdam (Nederland) 

• Transactiedatum: 4 november 2020 

• Overschreden drempel: 5% 

• 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 

Bram Cornelisse  0 0 0,00%  

Farringdon Capital 
Management 

 1,804,095 0 5.02%  

TOTAAL 1,804,095 0 5.02% 0.00% 

 
• Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het eigendom feitelijk wordt 

gehouden: Bram Cornelisse is 100% eigenaar van Farringdon Capital Management. 
 

• Additionele informatie: Farringdon Capital Management is de investeringsmanager die de stemrechten bij 
het ontbreken van specifieke instructies naar eigen inzicht kan uitoefenen  
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Varia 

Dit persbericht kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap via de link www.baltainvestors.com   

 

Neem voor meer informatie contact op met 
 
Maarten Van Hoecke 
Corporate Finance & Investor Relations Director 
Investor.Relations@baltagroup.com 

 

Over Balta 

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. 
 
 
 


