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Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007

KENNISGEVING DOOR KBC ASSET MANAGEMENT N.V.
WIJZIGING INVESTERINGEN IN STEMGERECHTIGDE AANDELEN

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit
van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten
die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
De statuten van Recticel NV vereisen dat elke aandeelhouder die 3% of meer van de
stemgerechtigde aandelen van Recticel bezit deze moet bekend maken aan de
vennootschap én aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Elke daling onder, of stijging boven, deze eerste drempel van 3% en daarna van 5% of een
meervoud van 5%, dient bekendgemaakt te worden.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving
bekend:
KBC Asset Management n.v., met adres Havenlaan, 2 te 1080 Brussel (België), heeft
Recticel en de FSMA ingelicht dat zij op 19 maart 2018 de statutaire drempel van 3% naar
boven heeft overschreden, en dat zij nu in totaal 1.648.964 Recticel aandelen aanhoudt
of 3,01% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
De kennisgevingen kunnen geconsulteerd worden op de web site van Recticel
(http://www.recticel.com/index.php/investor-relations/shareholders/shareholding-notification-obligation).

***
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen, of wijzigingen hiervan, als gevolg van de Wet
van 2 mei 2007 en Recticel NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar
verbruggen.dirk@recticel.com.
Overeenkomstig de huidige Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 – KB
van 14 februari 2008), is de noemer voor de bepaling van de kennisgeving 54.776.357
aandelen (inclusief de verworven eigen aandelen (treasury shares)).

***
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Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Overeenkomstig artikel 15, §1 en 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel tevens volgende
informatie bekend:
Huidige situatie:
- Totaal maatschappelijk kapitaal
- Totaal aantal uitstaande aandelen (met stemrecht)
- Totaal aantal uitstaande warranten1
1

€ 136 940 893
54 776 357
1 965 262

Elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel.

°°°
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Financiële kalender
Trading update eerste kwartaal 2018
Jaarlijkse algemene vergadering
Ex-coupon datum
Record date
Datum betaling dividend
Resultaten eerste halfjaar 2018
Trading update derde kwartaal 2018
Jaarresultaten 2018
Trading update eerste kwartaal 2019
Jaarlijkse algemene vergadering
Resultaten eerste halfjaar 2019
Trading update derde kwartaal 2019

26.04.2018 (om 7:00 u CET)
29.05.2018 (om 10.00 u CET)
30.05.2018
31.05.2018
01.06.2018
29.08.2018 (om 7:00 u CET)
31.10.2018 (om 7:00 u CET)
28.02.2019 (om 7:00 u CET)
29.04.2019 (at 07:00 AM CET)
28.05.2019 (at 10:00 AM CET)
30.08.2019 (at 07:00 AM CET)
30.10.2019 (at 07:00 AM CET)

Voor meer informatie
RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)
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Dhr. Michel De Smedt
Mobiel: +32 479 91 11 38
desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop
Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa, maar ook actief is in de rest van de wereld.
Recticel stelt 8.411 personen tewerk en heeft 98 vestigingen in 28 landen.
Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en
lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en allerlei andere producten voor
industriële en huishoudelijke toepassingen.
Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®,
Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert
thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®,
Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste
namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colo-Fast®, Colo-Sense® en Colo-Sense Lite®.
In 2017 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,46 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS
11: EUR 1,14 miljard).
Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

Het persbericht is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans op de website
www.recticel.com.
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