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PERSBERICHT 
 

Gereglementeerde informatie  

 

Vrijdag 8 juli 2022 – 17.40 uur CEST 

 

TRANSPARANTIEKENNISGEVING 

In overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op 

een gereglementeerde markt, kondigt DEME Group NV (de "Vennootschap") hierbij aan dat zij, naar 

aanleiding van de notering van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels op 30 juni 

2022 (de "Notering"), een transparantiekennisgeving gedateerd op 4 juli 2022 van Ackermans & van 

Haaren SA heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Ackermans & van Haaren SA vanaf de Notering 

15.725.684 gewone aandelen bezit, wat neerkomt op 62,12% van de stemrechten van de 

Vennootschap (de " Kennisgeving"). 

De inhoud van deze Kennisgeving wordt hieronder uiteengezet. 

Inhoud van de Kennisgeving 

1) Reden van de kennisgeving: Houden van een deelneming op het ogenblik van de 

beursintroductie 

 

2) Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon 

 

3) Aan de kennisgevingsverplichting onderworpen personen: 
 

Naam  

 

Adres 

Stichting Administratiekantoor “Het Torentje” 

 

Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland 

Ackermans & van Haaren NV 
 

Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, België 

 

4)  Datum van drempeloverschrijding: 30 juni 2022 

 



 

 

5) Overschreden drempel (in %): 60% 

 

6) Noemer: 25.314.482 

 

7) Details van de kennisgeving:  

 

 

8) Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming 
daadwerkelijk wordt gehouden: Zie Bijlage 1. 

 

 

*  * 

* 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

DEME Group NV, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht (België): investor.relations@deme-group.com  

Over DEME 

DEME (Euronext Brussels: DEME) is een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore-

energie, milieusanering, baggeren en maritieme infrastructuur. DEME is ook actief in 

concessieactiviteiten op het gebied van offshore windenergie, maritieme infrastructuur, groene 

waterstof en het winnen van mineralen in de diepzee. Het bedrijf kan bouwen op meer dan 145 jaar 

ervaring en is een koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME's visie is erop gericht om te 

werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de 

stijgende zeespiegel, de groeiende bevolking, de reductie van emissies, vervuilde rivieren en 

bodems en de schaarste aan mineralen. DEME kan rekenen op ongeveer 5.000 hoogopgeleide 

professionals en heeft een van de grootste en technologisch meest geavanceerde vloten ter 

wereld. https://www.deme-group.com 

 

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

www.deme-group.com. 
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BIJLAGE 1 

INFORMATIE UIT KENNISGEVING 

 

 


