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Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring
Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van
2 mei 2007
Aalst-Erembodegem (België), 11 augustus 2020 – Ontex Group NV (“Ontex”) maakt de
kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die zij heeft ontvangen, openbaar overeenkomstig
de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
beursgenoteerde vennootschappen.
Op 6 augustus 2020 heeft Bank of America Corporation Ontex in kennis gesteld zij als gevolg van
de vervreemding van stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten, de drempel van
3,00% van stemverlenende effecten in Ontex heeft onderschreden op 31 juli 2020.
Op 7 augustus 2020 heeft DWS Investment GmbH Ontex in kennis gesteld dat zij 2.641.340
aandelen in Ontex aanhoudt in Ontex als gevolg van de verwerving van stemrechten en
gelijkgestelde financiële instrumenten, en bijgevolg de drempel van 3,00% van stemrechten in
Ontex heeft overschreden op 4 augustus 2020 tot 3,21%.
Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen
kennisgeving.
Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële
instrumenten, en de onderschrijding van de laagste drempel.
Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen:
Bank of America Corporation

Wilmington, DE (United States)

Data kennisgevingen: 6 augustus 2020
Data drempeloverschrijdingen: 31 juli 2020
Overschreden drempels: 3,00%
Noemer op datum kennisgeving: 82.347.218 aandelen
Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:
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Kennisgeving op 6 augustus 2020:

(A) Stemrechten

Vorige
kennisgeving

Na de transactie

#
stemrechten

Houders van
stemrechten
Bank of America Corporation
BofA Securities Europe SA

TOTAAL

#

%

Stemrechten

stemrechten

Verbonden
aan

Niet
verbonden

Verbonden
aan

Niet
verbonden

effecten

aan effecten

effecten

aan effecten

0
289.094

289.094

(B) Equivalente
financiële instrumenten
Houders van
equivalente
financiële instrumenten

Na de transactie

Aard
financieel
instrument

Vervaldatum

Uitoefening
speriode of
-datum

Aantal
stemrechten
die kunnen
verworven
worden als het
instrument
uitgeoefend
wordt

% stem
rechten

Afwikkeling

TOTAAL

Aantal stemrechten

Percentage stemrechten

TOTAAL (A + B)
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk
wordt gehouden:
BofA Securities Europe SA wordt gecontroleerd door 'Bank of America Corporation'. Bank of
America Corporation is geen gecontroleerde onderneming.
Overige opmerkingen
De meldingsverplichting is ontstaan door het feit dat het aantal aandelen in de trading book onder
de vrijgestelde drempel van 5% is gegaan. Bovendien is het totale aantal aandelen in het bezit
van Bank of America Corporation (Totaal A&B) onder de laagste drempel van 3% gedaald.
****
Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten.
Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige personen:
DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Germany

Data kennisgevingen: 7 augustus 2020
Data drempeloverschrijdingen: 4 augustus 2020
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Overschreden drempels: 3,00%
Noemer op datum kennisgeving: 82.347.218 aandelen
Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:
Kennisgeving op 7 augustus 2020:

(B) Stemrechten

Vorige
kennisgeving
#
stemrechten

Houders van
Stemrechten
DWS Investment GmbH

TOTAAL

Na de transactie
#

%

Stemrechten

stemrechten

Verbonden
aan

Niet
verbonden

Verbonden
aan

Niet
verbonden
aan effecten

effecten

aan effecten

effecten

2.236.451

2.616.340

0

3,18%

0.00%

2.236.451

2.616.340

0

3,18%

0.00%

(B) Equivalente
financiële instrumenten
Houders van
equivalente
financiële instrumenten

DWS Investment GmbH

Na de transactie

Aard
financieel
instrument

Vervaldatum

Uitoefening
speriode of
-datum

Recht om
uitgeleende
aandelen op
te vragen

Aantal
stemrechten
die kunnen
verworven
worden als het
instrument
uitgeoefend
wordt

% stem
rechten

25.000

0,03%

25.000

0,03%

Afwikkeling

in contanten

TOTAAL

Aantal stemrechten

Percentage stemrechten

2.641.340

3,21%

TOTAAL (A + B)

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk
wordt gehouden:
DWS Investment GmbH is geen gecontroleerde onderneming.
Overige opmerkingen
DWS Investment GmbH is een investeringsmaatschappij en kan de stemrechten verbonden aan
de aandelen uitoefenen naar eigen goeddunken in de afwezigheid van specifieke instructies.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die moeten worden gedaan overeenkomstig de
Wet van 2 mei 2007, dienen te worden gestuurd naar: investorrelations@ontexglobal.com
Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op: http://www.ontexglobal.com/press-room

VRAGEN VAN BELEGGERS
Philip Ludwig
+32 53333730
investorrelations@ontexglobal.com
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VRAGEN VAN PERS
Gaëlle Vilatte
+32 53333708
gaelle.vilatte@ontexglobal.com
Over Ontex
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne,
met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en
volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen
via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net
als via toonaangevende retailermerken.
Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het
hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en de STOXX®
Europe 600-index.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontexglobal.com of volg ons
op LinkedIn.
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