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Openbaarmaking van een 
transparantiekennisgeving 

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk 
Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële 
instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

Brussel, 26 september 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de 
“Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) deelt hierbij, overeenkomstig artikel 14, 
eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, een transparantiekennisgeving mee, gedateerd 
op 25 september 2019 en uitgaande van Liberty Global plc (“Liberty Global”), Binan 
Investments BV (“Binan”) en Telenet overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 
2 mei 2007. 
 
In haar kennisgeving met als datum 25 september 2019 melden Liberty Global, Binan en 
Telenet dat Telenet de drempel van 5% heeft onderschreden op 20 september 2019. De 
enige wijziging deed zich voor in de eigen aandelen van Telenet en de aandelen 
aangehouden door Liberty Global of haar dochterondernemingen blijven ongewijzigd. 
 
De transparantiekennisgeving met als datum 25 september 2019 bevat de volgende 
informatie: 
 

• Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 

• Kennisgeving door 

Een moederonderneming of een controlerende persoon 
 

• Kennisgevingsplichtige personen 

Liberty Global plc Griffin House, 161 Hammersmith 
Road, London W68BS, Verenigd 
Koninkrijk 

Binan Investments BV Boeingavenue 53, 1119 PE Schiphol-
Rijk, Nederland 

Telenet Group Holding NV/SA Neerveldstraat 107, 1200 Brussel, 
België 

 

• Datum van drempeloverschrijding 

20 september 2019 

 

• Overschreden drempel 

5% 

 

• Noemer 

115.835.283 

 

• Details van de kennisgeving 

A)  Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  
Verbonden 

aan effecten 

Los van 
de 

effecten 

Verbonden 
aan 

effecten 

Los van de 
effecten 



Liberty Global plc 0 0  0,00%   

Binan Investments BV 66.342.037 66.342.037  57,27%   

Subtotaal 66.342.037 66.342.037  57,27%   

Telenet Group Holding NV/SA 6.604.293 5.776.826  4,99%  

 TOTAAL 72.118.863 0 62,26% 0,00% 

 

B) Gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Na de transactie  

Houders van gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Type 
financieel 
instrument 

Verval-
datum 

Uitoefeningstermijn 
of -datum 

# stemrechten 
die kunnen 
verworven 

worden bij de 
uitoefening van 
het instrument 

% 
stemrechten 

Afwikkeling 

       

 TOTAAL  

 
0 
 

0,00% 

  

 TOTAAL (A&B) # stemrechten 
% 

stemrechten 

    

 
72.118.863 

 

62,26% 

 

• Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de 

deelneming daadwerkelijk wordt gehouden 

 
Liberty Global plc controleert Binan Investments BV. Binan Investments BV heeft op haar 
beurt de controle over Telenet Group Holding SA/NV. 
  

• Bijkomende informatie 

 
De kennisgeving volgt op de onderschrijding van de drempel van 5% door Telenet Group 
Holding SA/NV. Het betreft hier door haar aangehouden eigen aandelen Telenet Group 
Holding NV.  Behoudens de wijziging in de aandelen die door Telenet Group Holding NV zelf 
worden aangehouden, werden er geen aandelen in Telenet Group Holding NV overgedragen 
of verworven door Liberty Global plc en haar dochterondernemingen. 
 
De volledige tekst van deze kennisgeving is ook beschikbaar op onze investeerders website: 
http://investors.telenet.be 
 
 

 
Contacten 
Investor Relations: 

 
 
Rob Goyens 

 
 
rob.goyens@telenetgroup.be 

 
 
+32 15 333 054 

 Bart Boone bart.boone@telenegroup.be +32 15 333 699 

 Dennis Dendas dennis.dendas@telenetgroup.be +32 15 332 142 

Press & Media: Stefan Coenjaerts stefan.coenjaerts@telenetgroup.be +32 15 335 006 

Legal: Bart van Sprundel bart.van.sprundel@telenetgroup.be +32 15 333 495 

 
Over Telenet – Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet 
Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst 
zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en 
vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel. Onder de 
merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de 
zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer 
dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer 
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maken. Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext 
Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 
één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert 
en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. 
Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief 
eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft). 
 
Meer informatie – Meer informatie over Telenet en zijn producten vindt u op de website 
www.telenet.be. Nadere informatie over de operationele en financiële gegevens in dit document kan 
worden gedownload in het deel van de website van de Vennootschap, dat bedoeld is voor beleggers. 
Het geconsolideerde jaarverslag van 2018 en de niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse 
financiële staten en presentaties in verband met de financiële resultaten over de zes maanden 
afgesloten op 30 juni 2019 zijn beschikbaar in het deel van de website van de Vennootschap, dat 
bedoeld is voor beleggers (http://investors.telenet.be). 
 
 

Dit document werd vrijgegeven op 26 september 2019 om 18.00 uur CET 
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