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Gereglementeerde informatie 

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 31 juli 2020 

 

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

  

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen van Norges Bank 

ontvangen. 

 

Kennisgevingen van Norges Bank  

• Op 27 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie 

(stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 24 juli 2020 de 

kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht 

van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 

 

24 juli 2020   

Stemrechten 1.893.224 2,62% 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 140.226 0,19% 

Totaal aantal stemrechten 2.033.450 2,82% 

 

• Op 28 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie 

(stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 27 juli 2020 de 

kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende 

effecten of stemrechten.  

 

27 juli 2020   

Stemrechten 2.067.860 2,86% 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 148.300 0,21% 

Totaal aantal stemrechten 2.216.160 3,07% 

 

• Op 29 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie 

(stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 28 juli 2020 de 

kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht 

van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 

 

28 juli 2020   

Stemrechten 1.869.302 2,59% 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 141.578 0,20% 

Totaal aantal stemrechten 2.010.880 2,79% 

 

• Op 30 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie 

(stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 29 juli 2020 de 

kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende 

effecten of stemrechten.  
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29 juli 2020   

Stemrechten 2.098.560 2,91% 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 135.126 0,19% 

Totaal aantal stemrechten 2.233.686 3,09% 

 

• De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via 

deze link. 
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