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Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving
(Art 14, 1° lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving
SABCA heeft een op 5 maart 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit
blijkt dat Melrose Industries Plc, ingevolge een overdracht van stemrecht verlenende effecten
door haar dochtervennootschap Fokker Aerospace B.V. op 4 maart 2019, de
(onrechtstreekse) controle van 43,57% van de stemrechten van SABCA, heeft gereduceerd
naar nul (0%) (Cf. infra, de keten van gecontroleerde ondernemingen, infra). Melrose
Industries Plc heeft aldus de laagste deelnemingsdrempel van 5% overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving
De op 5 maart 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
o Reden van de kennisgeving:
Onderschrijding van de laagste drempel.
Verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten.
o Kennisgeving door:
Een moederonderneming of een controlerende persoon.
o Kennisgevingplichtige persoon:
Melrose Industries Plc, 11th Floor, The Colmore Building, Colmore Circus Queensway,
Birmingham, United Kingdom, B4 6AT.
o Transactiedatum:
04/03/2019
o Overschreden drempel:
5%.
o Noemer:
2.400.000
o Details van de kennisgeving:
Het aantal, 1.045.662, en het percentage, 43,57%, van de stemrecht verlenende effecten
van Fokker Aerospace B.V. voor de transactie werden gereduceerd naar nul (0%).
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o Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk
wordt gehouden:
Melrose Industries Plc controls GKN plc (100% following pending completion of statutory
'squeeze out' process) / GKN Plc owns GKN Holdings Plc (100%) / GKN Holdings Plc owns
GKN Enterprise Limited (100%) / GKN Enterprise Limited holds GKN Industries Limited
(100%) / GKN Industries Limited holds GKN Aerospace Netherlands B.V. (100%) / GKN
Aerospace Netherlands BV holds Fokker Technologies Group B.V. (100%) / Fokker
Technologies Group B.V. holds Fokker Technologies Holding B.V. (100%) / Fokker
Technologies Holding B.V. holds Fokker Aerospace B.V. (100%) /Fokker Aerospace B.V.
holds 43.57 % in SABCA.

3. Varia
o

Dit persbericht kan op de website van SABCA worden geraadpleegd via deze link:
www.sabca.be/pages/0144/Shareholder-Info.en.php

o Contactpersoon:
-

Thibauld JONGEN, CEO
 Email: Thibauld.Jongen@sabca.be
 Tel: +32 2 729 57 00

-

Dirk LAMBERMONT, Legal Affairs Manager
 Email : Diederik.Lambermont@sabca.be
 Tel: +32 2 729 59 08

Over SABCA
SABCA is wereldwijd een toonaangevende, multi-technology lucht- en ruimtevaartleverancier. SABCA
ontwerpt, ontwikkelt, produceert en onderhoudt componenten en systemen voor vliegtuigen en
draagraketten voor de wereldwijde marktleiders in de productie van vliegtuigen en draagraketten. Het
bedrijf heeft haar expertise in 4 markten: Integrated Assemblies, Actuation Systems, MRO
(Maintenance, Repair & Overhaul) en Unmanned Systems. De business unit Unmanned Systems bouwt
verder op expertise opgedaan sinds 1920 en kan zo innovatieve diensten aanbieden zoals het
ontwerpen van drones, payload en systeemintegratie, grond- en vluchttesten, de kwalificatie en
certificering van drones, operaties en inspecties, onderhoud, en reparatieactiviteiten. Het bedrijf is
beursgenoteerd op Euronext (EBR: SAB), actief in de drie Belgische regio's en heeft een vestiging in
Marokko. SABCA behaalde in 2017 een omzet van 217 miljoen euro.

Meer informatie: www.sabca.be
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