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24 juni 2020 – Na 17.45 uur 

Persbericht - Gereglementeerde informatie 

Transparantieverklaring door  
First Eagle Investment Management LLC 

 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

In overeenstemming met artikel 14 § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, heeft Groep Brussel Lambert (“GBL”) een op 23 juni 2020 gedateerde 
transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat op 16 juni  2020 First Eagle Investment 
Management LLC 6,07% van de stemrechten van GBL bezit.  

2. Inhoud van de kennisgeving 

De op 23 juni 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

• Reden voor de kennisgeving:  

- verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

• Kennisgeving door: 

- een persoon die alleen kennis geeft 

• Kennisgevingsplichtig person: 

- First Eagle Investment Management LLC  

• Transactiedatum: 16 juni 2020 

• Overschreden drempel: 5% 

• Noemer: 219.401.946 

• Details van de kennisgeving: 

A. Stemrechten 

Houders van stemrechten 

 

Vorige kennisgeving Na de transactie 

# stemrechten # stemrechten 
verbonden aan 

effecten 

% stemrechten 
verbonden aan 

effecten 

First Eagle Investment Management LLC - 13.310.314 6,07% 

Totaal - 13.310.034 6,07% 

 

  



   
 

   
Persbericht van 24 juni 2020 Pagina 2 / 2 Voor meer informatie: www.gbl.be 

 

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten 

Houders van 
gelijkgestelde 
financiële 
instrumenten 

Type financieel 
instrument 

Vervaldatum Uitoefenings-
termijn of  
-datum 

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 
uitoefening van het 
instrument 

% stem- 
rechten 

Afwikkeling 

Totaal    0 0,00%  

  

Totaal A+B   # stemrechten % stem- 
rechten 

 13.310.034 6,07% 

 

First Eagle Investment Management LLC wordt gecontroleerd door andere vennootschappen maar heeft 
een kennisgeving van vrijstelling van de verplichting tot aggregatie ingediend overeenkomstig artikel 11, 
§ 3 en 5 van de Transparantiewet en artikel 21 in combinatie met artikel 28 van het Koninklijk Besluit 
inzake Transparantie. 

First Eagle Investment Management LLC is een vermogensbeheerder ddie de stemrechten op 
discretionaire basis en zonder specifieke instructies kan uitoefenen. 

Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website van GBL. 

De verklaring is hier beschikbaar. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Xavier Likin      Sophie Gallaire 
Financieel Directeur     Verantwoordelijke Investor Relations 
Tel.: +32 2 289 17 72     Tel.: +32 2 289 17 70 
xlikin@gbl.be      sgallaire@gbl.be 
 

 

 

Over Groep Brussel Lambert 

Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering van 
meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 16 miljard euro en een beurswaarde van 12 miljard euro 
per eind maart 2020. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op 
lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. GBL 
wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit aan te houden, bestaande uit ondernemingen 
van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot 
waardecreatie. GBL beoogt haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden door een 
duurzaam dividend te combineren met een toename van de netto-actiefwaarde. 

GBL is genoteerd aan Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel 
uit van de BEL20-index. 

https://www.gbl.be/nl/media-center/press-releases/
https://www.gbl.be/nl/media/3340/Transparantieverklaring-per-23-juni-2020.pdf

