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20 maart 2018 – na 17.45 uur  
Persbericht - Gereglementeerde informatie 

Transparantieverklaring van 
Artisan Partners Limited Partnership 

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen, heeft Artisan Partners Limited Partnership, met adres op 875 East 
Wisconsin Avenue, Suite 800, Milwaukee, WI 53202, Verenigde Staten, op 19 maart 2018 de FSMA 
en Groep Brussel Lambert te kennen gegeven dat zij ten gevolge van de aankoop van GBL-aandelen 
op 14 maart 2018 de drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 5,01% van 
Group Brussel Lambert aandelen en stemrechten bezat. 

Naam Datum van de 
drempeloverschrijding 

Drempel # stem-
rechten 

Noemer % stem-
rechten 

Artisan Partners 
Limited Partnership

14/03/2018 5% 8.084.082 161.358.287 5,01% 

De controleketen wordt als volgt beschreven: 

Artisan Partners Limited Partnership ("APLP"), een in de VS geregistreerde beleggingsadviseur, is een 
limited partnership georganiseerd onder de wetten van de State of Delaware. De controle over APLP 
berust bij haar beherend vennoot, Artisan Investments GP LLC ("Artisan LLC"), een limited liability 
vennootschap naar het recht van de Staat Delaware. Artisan Partners Holdings LP ("Artisan Holdings") 
is het enige lid van Artisan LLC en de enige limited partner van APLP. De controle over Artisan 
Holdings berust bij haar beherend vennoot, Artisan Partners Asset Management Inc. ("APAM"), 
georganiseerd volgens de wetten van de staat Delaware. 

Uit deze verklaring blijkt dat APLP op grond van een contractuele volmacht het stemrecht in GBL op 
discretionaire basis uitoefent voor een aantal cliënten. Uit deze verklaring blijkt ook dat geen enkele 
individuele cliënt aandelen bezit die 5% of meer van de stemrechten in GBL vertegenwoordigen. 

De verklaring is hier beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Xavier Likin Hans D’Haese 
Financieel Directeur Investor Relations
Tel : +32 2 289 17 72 Tel : +32 2 289 17 71 
xlikin@gbl.be hdhaese@gbl.be

http://www.gbl.be/sites/default/files/2018-04/GBL-SA-Issuer-Notification_APLP_Revised_1.pdf

