
Definitief  

Naam SOFINA

Identificatienummer 0403-219-397

0

1
 + 

    

0

5
 - 

4
 + 

0

Naam (& rechtsvorm voor rechtspersonen)
ICB

Pensioenfonds

Société de Participations Industrielles n.v.  + 
Union Financière Boël n.v.

6) Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is)

Naam (& rechtsvorm voor rechtspersonen)

A  + 

4) Kennisgeving door

Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van 

stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren

Adres (voor rechtspersonen)

Hertogsstraat, 21 - 1000 - Brussel

Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van 

een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven

Hertogsstraat, 21 - 1000 - Brussel

FORMULIER TR-1 BE (29-09-2008)

DEEL I

1) Status van de kennisgeving

2) Emittent

5) Kennisgevingsplichtige personen

3) Reden voor de kennisgeving

Deelneming op 1 september 2008 (overgangsregeling)

Adres (voor rechtspersonen)



Klik

7) Datum van drempeloverschrijding

(DD/MM/JJJJ)

36.500.000
 

8) Overschreden drempel (in %)

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

Gelieve in deel II de gegevens van de personen bedoeld in punten 5 en 

6 verder aan te vullen

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, dan staat het u vrij om punt 10 niet in te vullen

9) Noemer



A) Stemrechten Vóór de transactie

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten
Los van de effecten

Verbonden aan 

effecten

Los van de 

effecten
S

Sté de Participations Industrielles n.v. 5.332.710 0 14,61% 0,00% 1  + ����
Union Financière Boël n.v. 6.310.618 0 17,29% 0,00% 2  + ����

TOTAAL 11.643.328 0 31,90% 0,00%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële 

instrumenten
Type financieel instrument Vervaldatum

Uitoefeningstermijn of 

-datum

# stemrechten die 

kunnen verworven 

worden bij de 

uitoefening van het 

instrument

% stemrechten

0 0,00%  + 

TOTAAL 0 0,00%  

 TOTAAL (Stemrechten  & Gelijkgestelde financiële 

instrumenten)
# stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 11.643.328 31,90%

% stemrechten

Na de transactie

# stemrechten

10) Details van de kennisgeving

De totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te 

hebben gebruikt.

Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens 

eindigen met de personen die "alleen" zijn.

De totalen en de "subtotalen" zullen geactualiseerd worden na de knop 

<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

(met betrekking tot alle vervaldata)

Na de transactie



(DD/MM/YYYY)

Houder
zal niet langer / zal 

opnieuw
0  + 

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen

Er is geen controle, noch op de n.v. Société de Participations Industrielles, noch op de n.v. Union Financière Boël

stemrechten houden vanaf

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV



Houder Type financieel instrument
Vervaldatum

(DD/MM/JJJJ)

Uitoefeningstermijn of 

-datum
Aantal

 + 

Houder

 + 

Gedaan te 
Brussel

Op 
24/10/2008 (DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid

Yves Boël, Voorzitter Afgevaardigd Bestuurder
Handtekening  + 

Richard Goblet d'Alviella, Afgevaardigd Bestuurder

    

# stemrechten die kunnen verworven 

worden bij de uitoefening of de conversie 

van het instrument

C) Opmerkingen

13) Bijkomende informatie

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

B) Aandelen zonder stemrechten

Aantal

De in onderling overleg handelen Union Financiere Boël en Société de Participations Industrielles hebben beslist aan de ene kant de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten om een duurzaam 

gemeenschappelijk beleid ten aanzien van Sofina te voeren en aan de andere kant een coöperatie om enig ovenamebod uitgevaardigd door een of meerdere derden te voorkomen en zo nodig te dwarsbomen.



Naam

(& rechtsvorm voor 

rechtspersonen)

Adres

(statutaire zetel voor rechtspersonen)
Telefoon Fax email

Contactpersoon

(voor rechtspersonen)

Société de Participations Industrielles n.v.Hertogsstraat, 21 - 1000 - Brussel 02/549.07.10 02/511.81.95 michel.thomas@ducale.be Michel Thomas

Union Financière Boël n.v. Hertogsstraat, 21 - 1000 - Brussel 02/549.07.10 02/511.81.95 michel.thomas@ducale.be Michel Thomas

Naam

(& rechtsvorm voor 

rechtspersonen)

Adres

(statutaire zetel voor rechtspersonen)
Telefoon Fax email

Contactpersoon

(voor rechtspersonen)

Société de Participations Industrielles n.v. Hertogsstraat, 21 - 1000 - Brussel 02/549.07.10 02/511.81.95 michel.thomas@ducale.be Michel Thomas

Lasthebber

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de CBFA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De CBFA verwerkt deze gegevens om de naleving te controleren van titel II van de wet van 2 mei 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten. De verwerkte persoonsgegevens mogen, in voorkomend 

geval, aan derden worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 

financiële diensten. In zoverre de verwerkte persoonsgegevens niet onder het beroepsgeheim van de CBFA vallen, hebben de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, 

recht op toegang en op verbetering van die gegevens, conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992.

FORMULIER TR-1 BE

DEEL II

Kennisgevingsplichtige personen



A

M

M

M


