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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen) 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving:  

Op 15 januari 2021 heeft Inclusio een op 15 januari 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen 

van Integrale NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Place Saint-Jacques 11/101, 4000 Luik. Integrale 

bezit bijgevolg 14,82% van de stemrechten in de vennootschap. 

 

2. Inhoud van de kennisgeving: 

De op 15.01.2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie : 

  

− Reden van de kennisgeving: houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie 

− Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende person 

− Kennisgevingsplichtige personen: 

Naam Adres 

Integrale NV Place Saint-Jacques 11/101 -4000 Luik 

Nethys NV Rue Louvrex 95 – 4000 Luik 

Enodia CVBA Rue Louvrex 95 – 4000 Luik 

 

− Datum van drempeloverschrijding: 10.12.2020  

− Overschreden drempel: 10% 

− Noemer: 7.187.558 

− Detail van de kennisgeving:  

Stemrechten 

 

 

− Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden: Op 10/12/2020 wordt Integrale NV gecontroleerd door Nethys NV. Nethys NV is eigendom 

van Enodia CVBA. Enodia CVBA is eigendom van 77 partners uit de openbare sector, namelijk: de 

provincie Luik (54,12%), 74 gemeenten (45,63%), Brutélé CVBA en het Waals Gewest (Sogepa). 

 

− Bijkomende informatie: de meldingsplicht is ontstaan doordat het aantal stemrechten verbonden aan 

effecten in het bezit van Integrale NV meer dan 10% bedraagt. 

 

  

Houder Aantal stemrechten % stemrechten 
Integrale NV 1.065.160 14,82% 

Totaal 1.065.160 14,82% 
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Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 

Marc BRISACK, Vice CEO Jean-Luc COLSON, CFO 
T : +32 475 20 01 94 T : +32 475 32 35 74 
marc.brisack@inclusio.be Jean-luc.colson@inclusio.be  

 

 

Over Inclusio  

Inclusio is een vennootschap naar Belgisch recht die actief is in de sociale vastgoedsector in België. Het initiatief kreeg eind 
2014 vorm toen drie partners hun activiteiten op gebied van sociaal vastgoed verenigden: Degroof Petercam (via een 
dochteronderneming), Kois en Re-Vive. Inclusio verkreeg in december 2020 het openbaar GVV-stelsel en is genoteerd op 
Euronext Brussel sinds 10 december 2020. Haar eigen vermogen, gecombineerd met de kredietlijnen, heeft Inclusio in staat 
gesteld haar investeringsactiviteiten te ontwikkelen, voornamelijk in betaalbare huurwoningen, in de gehandicaptensector 
en in de sociale infrastructuur. Hierdoor heeft ze een portefeuille opgebouwd die per 31 augustus 2020 gewaardeerd wordt 
op EUR 141 miljoen.  
 

www.inclusio.be 

Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel - BE 0840.020.295 

Volg ons op: 

  

mailto:marc.brisack@inclusio.be
mailto:Jean-luc.colson@inclusio.be
http://www.inclusio.be/
https://www.linkedin.com/company/inclusio-sca
https://www.facebook.com/Inclusio-SA-107664604157350

