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19 januari 2022 – na 17.45 uur 
 Persbericht  

 Gereglementeerde informatie 
 

 
 

Transparantieverklaring door Artisan Partners Limited Partnership en  
Artisan Partners Asset Management Inc. 

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 18 januari 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat 
Artisan Partners Limited Partnership en Artisan Partners Asset Management Inc. op 18 mei 2021 5,01% van de stemrechten van 
GBL bezaten.  

2. Inhoud van de kennisgeving 

De op 18 januari 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

• Reden voor de kennisgeving:  

- Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

• Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon 

• Kennisgevingsplichtige personen: 

- Artisan Partners Limited Partnership 
- Artisan Partners Asset Management Inc. 

• Transactiedatum: 18 mei 2021 

• Overschreden drempel (naar boven): 5% 

• Noemer: 210.783.700 

• Details van de kennisgeving: 

A. Stemrechten 

Houders van stemrechten 

 

Vorige kennisgeving Na de transactie 

# stemrechten # stemrechten 
verbonden aan 

effecten 

% stemrechten 
verbonden aan 

effecten 

Artisan Partners Asset Management Inc. 0 0 0,00% 

Artisan Partners Limited Partnership 8.042.762 10.560.831 5,01% 

Totaal 8.042.762 10.560.831 5,01% 

 

  

Delivering meaningful growth 
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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 

% stemrechten Afwikkeling 

- - - - - - 
 

Totaal    0 0,00%  

  

Totaal A+B   # stemrechten % stemrechten 

 10.560.831 5,01% 

 

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:  

Artisan Partners Limited Partnership (“APLP"), een in de VS geregistreerde investment adviser, is een limited partnership 
georganiseerd onder de wetten van de staat van Delaware. APLP wordt gecontroleerd door Artisan Investments GP LLC 
(“Artisan LLC"), een vennootschap georganiseerd volgens de wetten de staat van Delaware. Artisan LLC wordt 
gecontroleerd door Artisan Partners Holdings LP. Artisan Partners Holdings LP wordt gecontroleerd door  
Artisan Partners Asset Management Inc. Artisan Partners Asset Management Inc. is geen gecontroleerde entiteit. 

• Bijkomende informatie: 

De verklaring vermeldt dat APLP het stemrecht in GBL uitoefent op discretionaire basis voor een aantal klanten op grond 
van een contractuele volmacht. De verklaring vermeldt ook dat geen enkele individuele klant aandelen bezit die 5% of meer 
van de stemrechten in GBL vertegenwoordigen. 

APLP is een investment adviser geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission onder de  
U.S. Investment Advisers Act van 1940. 

APLP heeft de drempel van 5% overschreden ten gevolge van een transactie op 18 mei 2021 en de informatie in deze 
kennisgeving geldt op die datum. APLP heeft ook vóór die datum de drempel van 5% naar boven of naar beneden 
overschreden, maar heeft die drempel sinds 18 mei 2021 niet meer overschreden. Op 5 januari 2022 ontdekte APLP dat het 
de drempel van 5% had overschreden en dat de oorspronkelijke datum van overschrijding 18 mei 2021 was. De vertraging 
bij de kennisgeving was onopzettelijk en het gevolg van een technisch probleem met een computersysteem van een derde 
partij dat door APLP wordt gebruikt om zijn deelneming in de onderneming te controleren. APLP was zich niet bewust van 
zijn meldingsplicht totdat het technisch probleem op 5 januari 2022 werd opgelost. Na deze ontdekking heeft APLP de 
transacties gecontroleerd om zijn meldingsplicht te bepalen, deze kennisgeving opgesteld en rechtstreeks contact 
opgenomen met de FSMA. Het systeem is inmiddels hersteld om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. 

Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website van GBL. 

De verklaring is hier beschikbaar. 

 

  

https://www.gbl.be/nl/media-center/press-releases/filter/2019
https://www.gbl.be/nl/media/3728/18.01.2022_GBL_Declaration_de_transparence%20-%20APLP.PDF
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Xavier Likin Alison Donohoe 
Financieel Directeur Verantwoordelijke Investor Relations 
Tel: +32 2 2 289 17 72 Tel: +32 2 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

Over Groep Brussel Lambert 

Groep Brussel Lambert (“GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een 
netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind september 2021. GBL is een 
toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en 
ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat  
ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.  

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve 
beleggingen (door Sienna, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit ondernemingen van 
wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie.  

In lijn met haar bestaansreden “Delivering meaningful growth", beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te 
bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen.  

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