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PERSMEDEDELING 
31 augustus 2012 

 
In het kader van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt maakt de NV Roularta Media Group volgende informatie openbaar: 
 
Basisgegevens  
 
Totaal kapitaal 

 
203.225.000,00 euro 

Het totale aantal stemrechtverlenende effecten 13.141.123 aandelen 
Het totale aantal stemrechten (= noemer) 13.141.123 (één stem per aandeel) 
 
Bijkomende gegevens 
 

 

Het totale aantal in stemrechtverlenende effecten 
converteerbare obligaties 
 

geen 

Het totale aantal al dan niet in effecten 
belichaamde rechten om in te schrijven op nog 
niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten 
 

29.713 warrants (elke warrant geeft recht op één 
nieuw aandeel) 

Het totale aantal stemrechten dat bij de 
uitoefening van die inschrijvingsrechten kan 
worden verkregen 
 

29.713 (één stem per nieuw aandeel) 

Het totale aantal aandelen zonder stemrecht geen 
 
Statutaire drempels 

 
Artikel 8 van de statuten voorziet een statutaire 
drempel van 3% 

 
De wijziging van de noemer is het gevolg van een kapitaalverhoging op 14 januari 2011 naar 
aanleiding van een uitoefening van 9.183 warrants. 
 
De NV Koinon en de NV Cennini hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen, 
die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van 
effecten, per 31 augustus 2012 volgende definitieve kennisgeving gedaan: 
- NV Koinon: 7.359.921 aandelen (56,01%) 
- NV Roularta Media Group: 657.850 aandelen (5,01%) 
- NV Cennini : 2.022.136 aandelen (15,39%) 
 
In totaal 10.039.907 aandelen of 76,40%. 
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De NV Koinon is een dochteronderneming van de SA Alderamin, die op haar beurt een 

dochtervennootschap is van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door 
de heer Hendrik De Nolf. 

 

De NV Cennini is een dochtervennootschap van de SA West Investment Holding, die op haar beurt 
een dochteronderneming is van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt 

door de heer Leo Claeys. 

 
 
 
Contactpersoon Rik De Nolf  
Tel : + 32 51 266 323  
Fax  : + 32 51 266 593  
e-mail : rik.de.nolf@roularta.be  
URL : www.roularta.be  
 

 
 
 
 


