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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 Dassault Belgique Aviation SA, ingevolge de overdracht van aandelen op 18 juni 
2020, nu geen enkel stemrecht van SABCA meer bezit (nul, 0%). Dassault Belgique Aviation SA 
heeft aldus de deelnemingsdrempel van 5% onderschreden. 
 

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 
- Onderschrijding van de laagste drempel 

 
o Kennisgeving door: 

Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
 

o Kennisgevingplichtige persoon: 
- Groupe Industriel Marcel Dassault SAS, 9 Rond-point des Champs-Élysées-Marcel-

Dassault, 75008 Paris, France 
- Dassault Belgique Aviation SA, Avenue des Arts 41, 1040 Brussels, België 
 
o Transactiedatum: 

18/06/2020 
 

o Overschreden drempel: 
5%. 
 

o Noemer: 
2.400.000 
 

o Details van de kennisgeving: 
Bij de vorige kennisgeving bezat Dassault Belgique Aviation SA 2.324.312 van de 
stemrechten, zijnde 96,85%. Na de transactie bezit Dassault Belgique Aviation SA geen 
enkel stemrecht meer, zijnde 0%. 
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o Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: 
- Groupe Industriel Marcel Dassault SAS controleert Dassault Belgique Aviation SA. 
- Geen enkel fysiek persoon is effectieve begunstigde (UBO) van GIMD. Bijgevolg, 

conform de wet, is de in het UBO register aangeduide persoon de heer Olivier Costa 
de Beauregard, hogere leidinggevende van DBA. 

 

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 
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 
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