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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Participatiemelding van KBC Asset Management NV
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend:
1. Samenvatting van de kennisgeving
Recticel (Euronext: REC) heeft een op 24 juni 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen,
waaruit blijkt dat KBC Asset Management NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 22 juni 2022,
1.662.440 (2,96%) stemrechten bezit (voorheen 1.648.964 of 3,01%) van de vennootschap. Zij heeft
aldus de deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.
2. Inhoud van de kennisgeving
De op 24 juni 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
• Reden van de kennisgeving: Onderschrijding van de laagste drempel. Verwerving of overdracht van
stemrechtverlenende effecten of stemrechten
• Kennisgeving door: Een moederonderneming of een persoon die zeggenschap uitoefent
• Kennisgeving door: KBC Asset Management NV, met adres Havenlaan, 2 te 1080 Sint-JansMolenbeek (Brussel), België
• Overdrager(s) van stemrechten: ongekend
• Transactiedatum: 22 juni 2022
• Overschreden drempel: 3% naar onder
• Noemer: 56.186.420
• Details van de kennisgeving:

A. Houders van
stemrechten
KBC Asset Management
NV
SUBTOTAAL (A)
B. Houders van
equivalente
financiële
instrumenten

Vorige kennisgeving
Aantal stemrechten
1.648.964
1.648.964

Type financieel
instrument

-

-

SUBTOTAAL (B)

-

TOTAAL (A + B)

Na de transactie
Aantal stemrechten
% van de stemrechten
1.662.440
2,96%
1.662.440

2,96%

Na de transactie
Uitoefenperiode
Aantal
of -datum
stemrechten die
kunnen verworven
worden indien de
instrumenten
worden
uitgeoefend
-

% van de
stemrechten

-

-

-

1.662.440

2,96%

Persbericht – Kennisgeving KBC Asset Management – 27 juni 2022 – 18:00 CET

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden: De stemgerechtigde effecten zijn eigendom van een aantal instellingen voor collectieve
belegging in beheer bij KBC Asset Management NV. Op de Algemene Vergadering van de emittent
kan KBC Asset Management NV naar eigen goeddunken de stemrechten van deze instellingen voor
collectieve belegging uitoefenen.
Persberichten kunnen geconsulteerd worden op de web site van Recticel via de link
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html.
De kennisgevingen kunnen geconsulteerd worden op de web site van Recticel via de link
https://www.recticel.com/investors/shareholders.html - Transparency declarations.
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Recticel in een notendop
Recticel is een Belgische industriële groep met een sterke Europese dimensie, maar ook met activiteiten in
Azië, de Verenigde Staten en Afrika.
Recticel draagt bij tot het dagelijks comfort met hoogwaardige thermische isolatieoplossingen voor de
bouwsector en een uitgebreid gamma polyurethaanschuimproducten voor industriële en huishoudelijke
toepassingen. Recticel richt zich op toonaangevende oplossingen op maat, ondersteund door duurzame
innovaties, en streeft ernaar verantwoorde antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen,
waaronder klimaatverandering en het behoud van hulpbronnen.
De business line Isolatie helpt het energieverbruik te verminderen met producten die op de markt worden
gebracht onder bekende merknamen zoals Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®.
De Engineered Foams business line biedt een gediversifieerd en uniek gamma schuimen en systemen aan
voor transport, industrie, consumptiegoederen en comforttoepassingen.
Met 3.556 werknemers, verspreid over 43 locaties in 19 landen, realiseerde Recticel in 2021 een
geconsolideerde omzet van EUR 1.032,8 miljoen (exclusief de omzet van Slaapcomfort die volgens IFRS 5
in beëindigde bedrijfsactiviteiten werd opgenomen).
Recticel (Euronext: REC - Reuters: RECTt.BR - Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

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