PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie1
3 maart 2020, 17.40 uur CET

TESSENDERLO GROUP: OPENBAARMAKING CONFORM DE
TRANSPARANTIEWETGEVING
Tessenderlo Group (Euronext: TESB) maakt, conform artikel 15 §1 van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, volgende informatie
bekend.
Toestand op 29 februari 2020:
Totaal kapitaal:
216.231.862,15 euro
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen:
43.154.979
Totaal aantal stemrechten (de noemer):
56.950.977
Totaal uitstaande warrants:
0
(elke warrant geeft de houder ervan het recht in te schrijven op één nieuw aandeel)

Notificatieverplichting:
Krachtens de statuten van Tessenderlo Group nv zijn aandeelhouders die de drempels van 1%, 3%, 5%,
7,5% en elke volgend veelvoud van de drempel van 5% in het kapitaal van Tessenderlo Group nv over
- of onderschrijden verplicht dit bekend te maken. Belangrijke participaties moeten conform de wet
van 2 mei 2007 of de statuten van Tessenderlo Group nv bekendgemaakt worden aan Tessenderlo
Group (kurt.dejonckheere@tessenderlo.com) en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (trp.fin@fsma.be).
Deze informatie is ook beschikbaar op www.tessenderlo.com.
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De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt.
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Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.600 mensen voor de groep. Het
bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in
2018. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en BEL Mid. Financiële
nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes
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Frederic Dryhoel
 +32 2 639 19 85
frederic.dryhoel@tessenderlo.com

Investeerdersrelaties
Kurt Dejonckheere
 +32 2 639 18 41
kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door
toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Tessenderlo Group zijn gemachtigd).
Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste
gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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