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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), 2 juli 2018 – 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 29 juni 2018, heeft UBS Group AG Ontex in kennis gebracht dat zij 4.500.306 Ontex aandelen
heeft verkregen als gevolg van de verwerving van stemrechten verbonden aan effecten of
stemrechten, en daarmee de drempel van 5,00% van alle stemrechten in Ontex tot 5,47% heeft
overschreden.
Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen
kennisgeving.
Datum kennisgeving: 29 juni 2018
Datum drempeloverschrijding: 25 juni 2018
Overschreden drempel: 5,00%
Kennisgeving door:
UBS Group AG

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich

Noemer op datum kennisgeving: 82.347.218 aandelen
Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:
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Kennisgeving door UBS Group AG
Vorige
kennisgeving

(A) Stemrechten

Na de transactie

#
stemrechten

#

%

stemrechten

stemrechten
Niet
verbonden

Houders van

Verbonden aan

stemrechten

effecten

aan
effecten

UBS Group AG

Verbonden
aan

Niet verbonden
aan effecten

effecten

0

0

0,00%

0,00%

346.276

0

0,42%

0,00%

UBS Asset
Management (UK)
Limited

29.879

0

0,04%

0,00%

UBS Asset
Management Trust
Company

2.947

0

0,00%

0,00%

UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.

108.365

0

0,13%

0,00%

UBS Fund
Management
(Switzerland) AG

50.862

0

0,06%

0,00%

UBS Limited

67.452

0

0,08%

0,00%

UBS Third Party
Management
Company S.A

26.519

0

0,03%

0,00%

632.300

0

0,77%

0,00%

UBS AG

TOTAAL
(B)
Equivalente
financiële
instrumenten

Na de transactie

Uitoefening
speriode of
-datum

Aantal
stemrechten
die kunnen
verworven
worden als het
instrument
uitgeoefend
wordt

%
stemrechten

Afwikkeling

UBS AG

Recht om
uitgeleende
aandelen op
te vragen

Anytime

2.055.844

2,50%

Fysiek

UBS
Switzerland AG

Recht om
uitgeleende
aandelen op
te vragen

Anytime

186.130

0,23%

Fysiek

Anytime

1.626.032

1,97%

In contenten

3.868.006

4,70%

Houders van
equivalente
financiële
instrumenten

UBS AG

Aard
financieel
instrument

Aandelen
swaps

Vervaldatum

2023/03/01

TOTAAL

Aantal stemrechten

Percentage stemrechten

4.500.306

5,47%

TOTAAL (A + B)
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Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk
wordt gehouden:
Keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar via deze link.
Overige opmerkingen:
De meldingsverplichting is ontstaan door het feit dat het totale indirecte bezit van stemrechten
van UBS Group AG, dat rechtstreeks werd gehouden door gecontroleerde ondernemingen, de
drempel van 5% overschrijven heeft op 25 juni 2018. De voorgenoemde overschrijding is een
gevolg van een overschrijding van 5% door het aantal aandelen in de trading book van
bovengenoemde entiteiten, en daardoor niet meer vrijgesteld van een transparantieverklaring.
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

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 andere toonaangevende retailermerken.
Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex en we zijn aanwezig in
22 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en
de STOXX® Europe 600-index.
Om het laatste nieuws bij te houden, bezoek www.ontexglobal.com of volg ons op LinkedIn.
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