
 

 

 
 
 

 
Brussel, 30 mei 2017, 18 uur 

Openbaarmaking van een transparantiekennis-

geving ontvangen door KBC Groep NV  
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)    
 
 
Samenvatting van de kennisgeving 
 
KBC Groep NV ontving een op 26 mei 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC 
(Fidelity), als gevolg van netto-aankopen van KBC-aandelen, de (rapporterings)drempel van 3% overschreden 
heeft.   
 
Inhoud van de kennisgeving 
 
Die kennisgeving bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving: aankoop of verkoop van effecten met stemrechten 

 Kennisgeving door: FMR LLC (Fidelity)  

 Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1 

 Transactiedatum: 25 mei 2017 

 Overschreden drempel: 3%  

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal 
stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan) 

 Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082 

 Details van de kennisgeving: zie bijlage 1 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:  
“The holdings attributable to FMR LLC arise from holdings of various undertakings for collective investment that are managed by FMR 

Co, Inc,  Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED, STRATEGIC 
ADVISORS  INC and FIAM LLC, each of which are entities that are subsidiaries of and controlled by FMR LLC. These undertakings 
for collective investment have granted FMR LLC discretionary power to vote the securities in accordance with the FMR LLC board 
proxy voting policy. FMR LLC is not a controlled undertaking.” 

 De betrokken kennisgeving vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > 
aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 

Tel +32 2 429 50 51  - E-mail: wim.allegaert@kbc.be 

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep 
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven 

van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels. 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 
Tel. 02 429 29 15 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
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Bijlage 1 

 
A) Stemrechten 
Voting rights 

Vorige notificatie 
(aantal stemrechten) 
Previous notification 
(number of voting 
rights) 

Na de transactie 
After the transaction 

  Aantal stemrechten 
Number of voting rights 

% van stemrechten 
% of voting rights 

  Gelinked aan 
effecten 
Linked to 
securities 

Niet gelinked aan 
effecten 
Not linked to 
securities  

Gelinked aan 
effecten 
Linked to securities 

Niet gelinked 
aan effecten 
Not linked to 
securities  

FMR LLC 
 
 

* 0 - - - 

FMR Co., Inc. * 9 184 625 - 2.20% - 

Fidelity Institutional Asset 
Management Trust Company 

* 851 929 - 0.20% - 

FIAM LLC * 762 439 - 0.18% - 

FMR INVESTMENT MANAGEMENT 

(UK) LIMITED 

* 1 777 052 - 0.42% - 

STRATEGIC ADVISORS, INC * 46 - 0.00% * 

Totaal 

Total 

12 576 091 - 3.01% - 

 

B) Equivalente 
financiële instru-
menten (equivalent 
financial instruments) 

None 

 

* Indien het aandeelhouderschap beneden de laagste drempel is gevallen, kan de kennisgever ervoor opteren geen cijfers in te vullen.  
If the holding has fallen below the lowest threshold, the company has the option of not entering any numbers in this scheme. 


