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17.03.2021 - 18u00 
Persbericht - Gereglementeerde informatie  
Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 

In het kader van artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen, communiceren wij onderstaande. 
 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

 
Van de Velde NV heeft een op 11 maart 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit 
blijkt dat Lazard Frères Gestion SAS, ingevolge de verwerving van aandelen op 9 maart 2021, nu 3,02% 
van de stemrechten van de vennootschap bezit. De laagste statutaire drempel van 3% werd hiermee 
overschreden. 
 

2. Inhoud van de kennisgeving 
 
De op 11 maart 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 
 

Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of 
stemrechten 

Kennisgeving door Een moedervennootschap of een controlerende persoon 

Kennisgevingsplichtige personen - Lazard Frères Gestion SAS 
- Lazard LTD (ultieme controlerende persoon) 

Transactiedatum 09/03/2021 

Overschreden drempel 3% 
 
De drempels voorzien in de statuten van Van de Velde NV zijn: 
3% 
5% 
Veelvouden van 5% 

Totaal aantal stemrechten (noemer) 13.322.480 

Details van de kennisgeving Aantal stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 
• Lazard LTD : 0 
• Lazard Frères Gestion SAS : 402.047 

Percentage van stemrechten verbonden aan effecten na de 
transactie: 

• Lazard LTD : 0 % 
• Lazard Frères Gestion SAS : 3,02% 

Keten van gecontroleerde 

ondernemingen via dewelke de 
deelneming daadwerkelijk wordt 
gehouden 

Lazard Frères Gestion SAS wordt gecontroleerd door 

Compagnie Financière Lazard Frères SAS, die zelf 
gecontroleerd wordt door Lazard Group LLC, die zelf 
gecontroleerd wordt door Lazard LTD. Lazard Frères Gestion 
SAS handelt volledig zelfstandig ten aanzien van de 
bovenvermelde entiteiten en de rest van de Lazard Groep, 
inclusief Lazard Asset Management, een management 
vennootschap onder VS recht. 

Bijkomende informatie Lazard Frères Gestion SAS oefent op discretionaire basis de 
stemrechten uit die verbonden zijn aan de aandelen van de 

GBF's en/of de BEVEKs die zij beheert, hetzij omdat zij de GBF 
beheert, hetzij onder een delegatieovereenkomst ontvangen 
van een BEVEK. 

 
Dit persbericht kan op de website van Van de Velde NV worden geraadpleegd via www.vandevelde.eu. 
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Van de Velde ontwerpt modieuze lingerie van superieure kwaliteit met de sterke complementaire 
merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. We geloven in ‘Shaping the bodies and minds of 
women’: we willen een verschil maken in het leven van vrouwen door hun zelfvertrouwen en zelfbeeld 
te verbeteren met onze mooie en perfect passende lingerie. Voor ons staat een onberispelijke service 
in de winkel centraal, een aanpak die we hebben geconsolideerd in ons Lingerie Styling-concept.  
 
We werken nauw samen met 3.600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. Daarnaast hebben 
we ons eigen retailnetwerk met de retailmerken Rigby & Peller en Lincherie. We richten ons 
voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Van de Velde heeft bijna 1.600 
werknemers in dienst en is genoteerd op Euronext Brussel.  

  

 

CONTACTEN 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

 

Mavac BV,  
vast vertegenwoordigd door  
Marleen Vaesen  
Voorzitter Directiecomité 

Karel Verlinde CommV, 
vast vertegenwoordigd door 
Karel Verlinde  
Financieel Directeur. 
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