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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Antwerpen – België – 16 december 2019 18:00u CET– Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschapen, meldt Accentis nv dat het
op 16 december 2019 een transparantiemelding heeft ontvangen van Iep Invest nv.
De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijving (65%) door Iep Invest nv.
Op basis van de noemer van 1.267.745.224 (totaal aantal stemrechten) was de situatie na de transactie als volgt:
Vorige kennisgeving
Aandeelhouder
Cornelia Cok en Erwin Cok
Summa nv
Iep Invest nv
Totaal

Huidig kennisgeving

Aantal stemrechten

%

Aantal stemrechten

%

0
0
697.200.322
697.200.322

0,00
0,00
55,00
55,00

0
0
841.381.144
841.381.144

0,00
0,00
66,37
66,37

Iep Invest nv wordt gecontroleerd door Summa nv. Summa nv wordt gecontroleerd door Cornelia Cok en Erwin
Cok.
Overeenkomstig de statuten van Accentis nv en in het kader van de toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen zijn de toepasselijke drempels vastgesteld op vijf procent (5%) en
elk veelvoud van vijf procent (5%).

Over Accentis
Accentis is een vastgoedmaatschappij die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, voornamelijk in België, Slowakije en
Duitsland. De groep streeft een langetermijnstrategie na die erop gericht is de waarde van de vastgoedportefeuille te
maximaliseren, enerzijds door het optimaliseren van de recurrente huurinkomsten en anderzijds door een actief
portefeuillebeheer. Het aandeel Accentis is genoteerd aan Euronext (ACCB). Alle persmededelingen en andere informatie zijn
beschikbaar op www.accentis.com en www.euronext.com.
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