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SABCA – EURONEXT Brussel 

Gereglementeerde informatie 
 

23 juni 2020 – 18:00 
 

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 18 juni 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit 
blijkt dat Blueberry BV, ingevolge de verwerving van stemrechtverlenende effecten op 18 juni 
2020, nu 96,85% van de stemrechten bezit (Cf. infra, keten van gecontroleerde 
ondernemingen). Blueberry BV heeft aldus de deelnemingsdrempel van 95% overschreden. 
 

2. Inhoud van de kennisgeving 
De op 18 juni 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 
 

o Reden van de kennisgeving: 
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 
 

o Kennisgeving door: 
Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

o Kennisgevingplichtige persoon: 
 

Belgische Staat; Beleidsorganen en 
Secretariaat van de vice-eersteminister en 
minister van Financiën, belast met Bestrijding 
van de fiscale fraude, en Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking 

Financietoren, Kruidtuinlaan 50/61, 1000 
Brussel (België) 

Société féderale de Participations et 
d'Investissement - Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij NV van openbaar 
nut 

Louizalaan 32, bus 4, 1050 Brussel (België) 

Stéphane Burton  

Betrix NV Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe (België)  

Sabena Aerospace NV Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe (België)  

Blueberry BV Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe (België)  
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o Transactiedatum: 

18/06/2020 
 

o Overschreden drempel: 
95%. 
 

o Noemer: 
2.400.000 
 

o Details van de kennisgeving: 
Voor de transactie bezat Blueberry BV geen stemrechten in SABCA (0%). Na de 
transactie bezit Blueberry BV 2.324.312 stemrechten, zijnde 96,85%. 
 

o Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 
wordt gehouden: 
- Blueberry BV wordt gezamenlijk gecontroleerd door Sabena Aerospace NV en 

Société féderale de Participations et d'Investissement - Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij NV van openbaar nut. 

- Sabena Aerospace NV wordt gecontroleerd door Betrix NV. 
- Betrix NV wordt op haar beurt gecontroleerd door Stéphane Burton. 
- Société féderale de Participations et d'Investissement - Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij NV van openbaar nut wordt gecontroleerd door de 
Belgische Staat. 

 

3. Varia 
o Dit persbericht kan op de website van SABCA worden geraadpleegd via deze link: 

http://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 
De SABCA-groep is actief in de drie Belgische gewesten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Charleroi in Wallonië en Lummen Vlaanderen) en in Casablanca, Marokko. SABCA beschikt 
over een rijke en gevarieerde knowhow, gebaseerd op 100 jaar ervaring in het ontwerp, de 
fabricage, het onderhoud en de modernisering van grote en complexe onderdelen voor 
vliegtuigen en draagraketten. Haar klanten en partners behoren tot de elite van de lucht- en 
ruimtevaartindustrie. SABCA biedt diensten aan de burger-, ruimte- en militaire 
luchtvaartindustrie en heeft recent haar activiteiten uitgebreid met commerciële Unmanned 
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Autonomous Systems. Voor verschillende takken van de industrie, treedt de organisatie op als 
integator van oplossingen die voldoen aan alle kwaliteitsvoorschriften van de luchtvaart. 
 
Meer informatie: www.sabca.be 
 

http://www.sabca.be/

