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Gereglementeerde informatie
Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Ieper, België – 26 juli 2017 – 18.00u – Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, meldt Iep Invest nv dat het op 25 juli 2017
diverse transparantiemeldingen heeft ontvangen vanwege Summa nv.
Iep Invest nv heeft zes op 30 juni 2017 gedateerde transparantiemeldingen ontvangen, waaruit blijkt dat Summa nv
ingevolge de verwerving van aandelen op 24 juli 2013, 3 oktober 2013, 13 december 2013, 23 december 2013, 16
januari 2014 en 26 juni 2014, nu 60,85% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Summa nv heeft aldus de
deelnemingsdrempel van 60% overschreden.
Op basis van de noemer van 11.903.305 (totaal aantal stemrechten) was de situatie na die transacties als volgt:
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Mohist bv wordt gecontroleerd door Summa Finance bv dat op zijn beurt wordt gecontroleerd door Summa nv.
Summa nv wordt gecontroleerd door Cornelia Cok en Erwin Cok. Summa nv controleert (rechtstreeks of
onrechtstreeks via Mohist bv) Iep Invest nv.
In artikel 8 van de statuten en in het kader van de toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en
veelvouden van vijf procent (5%).
De eigenlijke kennisgevingen zijn beschikbaar op de website www.iepinvest.be,
Aandeelhoudersinformatie onder het menupunt ‘Transparantiekennisgevingen’.
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Over Iep Invest
Iep Invest nv is een holding. Sinds 1999 noteert de vennootschap aan Euronext Brussels (IEP). Alle persmededelingen en andere
informatie zijn beschikbaar op www.iepinvest.be en www.euronext.com.
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