Brussel, 28 oktober 2016
17u40 CET

Gereglementeerde informatie1

Persbericht

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 27 oktober 2016:
Totaal kapitaal:
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen:
Totaal aantal stemrechten (de noemer):
Totaal uitstaande warrants:
(elke warrant geeft de houder ervan het recht
in te schrijven op één nieuw aandeel)

215.629.448,77 euro
43.034.751
43.034.751
206.569

Notificatieverplichting:
Krachtens de statuten van Tessenderlo Chemie nv zijn aandeelhouders die de drempel van
5 % en elke volgende drempel van 5 % in het kapitaal van Tessenderlo Chemie NV over - of
onderschrijden verplicht dit bekend te maken. Belangrijke participaties moeten conform de
wet van 2 mei 2007 of de statuten van Tessenderlo Chemie NV bekendgemaakt worden aan
Tessenderlo Chemie nv (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/investors/information_for_the_shareholder/capital_structure/

Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.900 mensen voor de groep. Het
bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in
2015. Tessenderlo Chemie nv 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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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de
rubriek ‘News & Media’
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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.

