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Openbaarmaking van twee transparantiekennisgevingen
(Artikel 14, 1e alinea van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving:
Inclusio heeft een transparantiekennisgeving ontvangen van de Naamloze Vennootschap INTEGRALE van
15 december 2021, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, Place Saint Jacques
11. De volledige deelneming die 1.065.160 aandelen vertegenwoordigt, werd verkocht.
Bovendien heeft de NV MONUMENT ASSURANCE BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11, Inclusio ervan in kennis gesteld dat zij 1.065.160 aandelen bezit, die 14,34% van het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
2. Inhoud van de kennisgeving van INTEGRALE:
De op 15 december 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
-

Reden van de kennisgeving: overdracht van stemrecht verlenende effecten

-

Kennisgeving door: INTEGRALE NV (0221.518.504)

-

Datum van drempeloverschrijding: 15.12.2021

-

Overschreden drempel door één van de entiteiten: 5 %

-

Noemer: 7.428.347

-

Details van de kennisgeving:
Stemrechten
Houder
INTEGRALE NV (0221.518.504)
Totaal

Aantal
stemrechten
0
0

% stemrechten
0,00 %
0,00 %

-

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden: geen

-

Bijkomende informatie: geen.

3. Inhoud van de kennisgeving van MONUMENT ASSURANCE BELGIUM:
De op 15 december 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
-

Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrecht verlenende effecten

-

Kennisgeving door: MONUMENT ASSURANCE BELGIUM NV

-

Datum van drempeloverschrijding: 15.12.2021

-

Overschreden drempel door één van de entiteiten: 10 %

-

Noemer: 7.428.347

-

Details van de kennisgeving:
Stemrechten
Houder
MONUMENT ASSURANCE BELGIUM NV (0478.291.162)
Totaal

Aantal
stemrechten
1.065.160
1.065.160

% stemrechten
14,34 %
14,34 %

-

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden: geen

-

Bijkomende informatie: geen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Marc BRISACK, CEO
T : +32 475 20 01 94
marc.brisack@inclusio.be

Jean-Luc COLSON, CFO
T : +32 475 32 35 74
jean-luc.colson@inclusio.be

Over Inclusio

Inclusio is een vennootschap naar Belgisch recht die actief is in de sociale vastgoedsector in België. Inclusio verkreeg in
december 2020 het openbaar GVV-stelsel en is genoteerd op Euronext Brussel sinds 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 in
exploitatie opgebouwd die per 30 september 2021 gewaardeerd wordt op bijna 200 MEUR.
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