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PERSBERICHT 

 

Gereglementeerde informatie 

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 

 
Ieper, België – 2 januari 2014 – 18.00u – Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, 
meldt Punch International NV dat het op 2 januari 2014 een transparantiemelding heeft 
ontvangen vanwege Banque Thaler SA, handelend in eigen naam, maar voor rekening van 
Yoshi SA. 
 
De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Jan Hamelink en een 
drempeloverschrijding (5%) door Yoshi SA als gevolg van de overdracht respectievelijk 
verwerving van stemrechtverlenende effecten op 3 december 2013.  
 
Op basis van de noemer van 11.903.305 (totaal aantal stemrechten) is de situatie na de 
transactie als volgt: 
 

Aandeelhouder Vorige kennisgeving Huidige kennisgeving 

 aantal stemrechten aantal stemrechten % 

Jan Hamelink 773.000 0 0 

Yoshi SA 0 995.320 8,36 

Totaal 773.000 995.320 8,36 

 
Jan Hamelink controleert Yoshi SA. Yoshi SA heeft een rekening bij Banque Thaler SA. Banque Thaler SA 
houdt de aandelen in bewaring bij BNP Paribas Securities Services Zurich. BNP Paribas Securities 
Services Zurich houdt op zijn beurt deze aandelen aan bij BNP Paribas Securities Services Bruxelles. 
Banque Thaler SA handelt in eigen naam, voor rekening van Yoshi SA. Banque Thaler SA heeft als 
mandataris niet het recht om de stemrechten verbonden aan de effecten die het houdt uit te oefenen. In 
voorkomend geval oefent het de stemrechten enkel uit op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de persoon 
voor wiens rekening het de effecten houdt. Het e-mailadres van de contactpersoon bij Banque Thaler SA 
is oguenn@banquethaler.ch. 

 
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.punchinternational.com, in 
de rubriek Investor Relations onder het menupunt ‘Transparency notices’. 

 

 

 
Over Punch International 

Punch International is een holding. Sinds 1999 noteert Punch aan Euronext Brussels. Alle 
persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en 
www.euronext.com. 
 
Voor meer informatie 

Investor Relations – Punch International – Oostkaai 50 – 8900 Ieper - België - E-mail: 
investor.relations@punchinternational.com 

mailto:investor.relations@punchinternational.com

