Brussel, 12 februari 2019, 14.00u CET – Gereglementeerde informatie

Transparantieverklaring over het
aandeelhouderschap van Proximus
Conform artikel 14 van de wetgeving van 2 mei 2007, publiceert Proximus de kennisgeving van
deelname ontvangen van BlackRock Inc. betreffende de deelname van verschillende entiteiten van
BlackRock Group :
Totaal inc. gelijkgestelde
financiële instrumenten

Stemrechten
Datum
waarop
de drempel
werd
overschreden:

Datum van
kennisgeving:

06/02/2019

07/02/2019

Reden van
kennisgeving:

#stemrechten
na
kennisgeving
van de
transactie:

% stemrechten
op een totaal
van
338.025.135
aandelen:

#stemrechten
na
kennisgeving
van de
transactie:

%stemrechten
op een totaal
van
338.025.135
aandelen:

Overschrijden van
drempelwaarde
(5%)

16.911.141

5,00%

19.027.644

5,63%

De volledige inhoud van de kennisgevingen is beschikbaar op de pagina Investeerders > Het Proximusaandeel.

Meer informatie op de Persdienst, bij Investor Relations en op www.proximus.com/nl/investors
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Over Proximus
De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt voor residentiële klanten, bedrijven en overheidsinstellingen.
Proximus wil een leverancier van digitale diensten worden, die alle personen en alle dingen connecteert zodat mensen beter leven en slimmer werken. Via zijn geïntegreerde vaste en
mobiele netwerken van topkwaliteit biedt Proximus overal en altijd toegang tot digitale diensten en gebruiksvriendelijke oplossingen, en tot een brede waaier van multimedia-inhoud.
Proximus vormt technologieën zoals Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud en Security om tot oplossingen met een positieve impact op mens en maatschappij. Met zijn 13.391
medewerkers, die zich allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2017 een onderliggende groepsomzet van 5.778 miljoen EUR.
Proximus (Euronext Brussel: PROX) is ook in Luxemburg actief via zijn filialen Telindus Luxembourg en Tango, en in Nederland via Telindus Netherlands. BICS is een toonaangevende
enabler van internationale communicatie, een van de belangrijkste wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd.
Bezoek voor meer informatie www.proximus.com en www.proximus.be

