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PART II

 7. Datum van drempeloverschrijding
 

14/06/2022  (DD/MM/YYYY)

 

10

14.085.827
  

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan 
effecten

Los van de effecten Verbonden aan 
effecten

Los van de effecten S

Stichting Administratiekantoor "Het 
Torentje"

0 0 0,00% 1 	-	
Nextensa NV 582.885 1.351.320 9,59% 1 	-	
Subtotaal 582.885 1.351.320 9,59% S 	+	

TOTAAL 1.351.320 0 9,59% 0,00%

Na de transactie

 10. Details van de kennisgeving

 8. Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, 
staat het u vrij om geen cijfergegevens in te vullen in rubriek 10

 9. Noemer

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

% stemrechten# stemrechten

Beginnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met S, 
en vervolgens eindigen met personen die "alleen" zijn.  
Voor "groepen", beginnen met de ultieme controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit. 
De totalen, subtotalen en % zullen geactualiseerd worden na gebruik van de knop [BEREKENEN].

Transparantiekennisgeving
Formulier TR-1 BE
PART I

Gelieve in "PART II" de gegevens van de personen bedoeld in rubrieken 
5 en 6 verder aan te vullen

 1. Status van de kennisgeving

 2. Emittent

 3. Reden voor de kennisgeving

Adres (voor juridische entiteiten)

 5. Kennisgevingsplichtige personen

 4. Kennisgeving door

Adres (voor juridische entiteiten)

 6. Overdrager(s) van stemrechten (enkel in te vullen indien artikel 7 van de wet van 2 mei 2007 van toepassing is)

Een moederonderneming of een controlerende persoon

 

Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland 

Passieve drempeloverschrijding

Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel 





 
Bijlage bij de transparantiemelding van 17 juni 2022 

 

 

Controleketen boven Nextensa NV 

 

(ii) Nextensa NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap 

naar Belgisch recht. 

 

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV 

(i)  Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een 

vennootschap naar Belgisch recht. 

(ii) Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch 

recht. 

(iii) Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs 

recht. 

(iv) Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een 

vennootschap naar Nederlands recht. 

(v) Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een 

vennootschap naar Luxemburgs recht. 

(vi) Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door “Het Torentje”, een stichting 

administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht. 

(vii) Stichting administratiekantoor “Het Torentje” is de ultiem controlerende aandeelhouder. 

 

Overeenkomstig artikel 11, §1 van de Wet van 2 mei 2007 treedt stichting administratiekantoor “Het 

Torentje” op in eigen naam en voor rekening van voormelde vennootschappen. 

 

  

 

*** 




