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Mededelingen Sucraf NV inzake dematerialisatie en
transparantiekennisgeving
Mededeling inzake dematerialisatie
In aansluiting op het persbericht van 17 november 2015 omtrent de dematerialisatie van effecten
Sucraf NV, deelt Sucraf NV het volgende mede. Op grond van de wetgeving heeft de
vennootschap Sucraf-effecten waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt ter
beurze verkocht. Deze verkopen hebben in de tweede helft van november 2015 plaatsgevonden.
In dat kader zijn 56.695 aandelen Sucraf NV verkocht tegen een gemiddelde koers van 1,014 euro
en 62.820 winstbewijzen Sucraf NV tegen een gemiddelde koers van 0,974 euro.
Mededeling inzake transparantiekennisgeving
Overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen deelt de vennootschap voorts mede dat zij heeft kennisgenomen van de melding
van de heer Visser met een aantal van 87.000 stemmen, hetgeen overeenkomt met 15,8 procent
van de stemmen.
Hierna volgt 1.) een toelichting op de melding en 2.) een overzicht van het aandeelhouderschap
in Sucraf NV.
1. Toelichting op de melding
Reden voor de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door
Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige personen
Jacobus Pieter Visser

Datum van drempeloverschrijding
24-11-2015
Overschreden drempel
15%
Noemer
550.000
Details
Stemrechten verbonden aan effecten voor de transactie:
Jacobus Pieter Visser

0

TOTAAL

0

0%

Stemrechten verbonden aan effecten na de transactie:
Jacobus Pieter Visser

87.000

TOTAAL

87.000

15,82%

2. Overzicht van het aandeelhouderschap in Sucraf NV
Overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen zijn bij Sucraf NV de volgende aandeelhouders bekend.
Stemrechten verbonden aan effecten
Value8 NV
Jacobus Pieter Visser
Drupafina NV

143.078
87.000
44.661

26,01%
15,82%
8,12%

TOTAAL

274.739

49,95%
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