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PERSCOMMUNIQUÉ 
 

OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE 

WET VAN 2 MEI 2007 

 
Overeenkomstig de verplichting opgelegd door Artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 

2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, 

publiceert Systemat n.v. de inhoud van de hiernavolgende kennisgeving die zij op 

31 mei 2010 ontvangen heeft. 

 

Ter herinnering en in overeenstemming met de statuten van Systemat n.v., moeten alle 

natuurlijke of rechtspersonen die effecten – die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen 

en die een stemrecht verlenen – houden, verwerven of verkopen, een verklaring aan de 

emittent bezorgen m.b.t. het aantal gehouden effecten wanneer de hieraan verbonden 

stemrechten een drempel van 3% van het totale aantal bestaande stemrechten bereiken 

of overschrijden (op- of neerwaarts) bij het opmaken van het samenvattend overzicht dat 

aanleiding geeft tot de verklaring. Op dezelfde manier moet een dergelijke bekendmaking 

eveneens plaatsvinden wanneer de stemrechten een drempel van 5% bereiken, van 10%, 

enzovoort, telkens per schijf van 5%. 

 

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 en 

de statuten van Systemat, kunnen worden verstuurd naar maryse.gits@systemat.com  

 

Deze informatie wordt gepubliceerd op www.systemat.com 

Maryse Gits 
SYSTEMAT NV 

Tel.: +32 2 352 83 86 

maryse.gits@systemat.com 

Martin Detry 
SYSTEMAT NV 

Tel.: +32 2 352 85 04 

martin.detry@systemat.com  
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KENNISGEVING 

1. Datum kennisgeving: 31 mei 2010 

2. Datum drempeloverschrijding: 22 april 2010 

3. Reden voor de kennisgeving: Na wijziging van de noemer voortvloeiend uit de 
vernietiging van 57.030 eigen aandelen op 22 april 2010 
hebben Philippe Logé, Isabelle Logé en Nicolas Logé de 
drempel van 3% passief overschreden. De informatie 
betreffende de wijziging van de noemer werd opgenomen 
in het persbericht van 25 mei ll. 

4. Noemer: 6.638.802 aandelen (met stemrecht) 

5. Aangevers: Bernard Lescot en de Stichting Administratiekantoor 
Lessys gevestigd te 3016 Rotterdam (NL), Westerlaan 10 
(gecontroleerd door Bernard Lescot), Jean-Claude Logé, 
Philippe Logé, Isabelle Logé, Nicolas Logé en Pierre 
Herpain, houden samen 42,78% van de stemrechten en 
vertegenwoordigen: 

- de personen die in onderling overleg handelen en die 
een akkoord hebben gesloten dat ertoe strekt de controle 
te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen 
dan wel de controle te handhaven; en 

- de personen die in onderling overleg handelen en die 
een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling 
afgestemde uitoefening van stemrechten, om een 
duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren. 

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 

Bernard Lescot 138.500 138.500 0 2,09% 0,00% 

STAK Lessys 1.191.600 1.191.600 0 17,95% 0,00% 

Subtotaal 1.330.100 1.330.100  20,04%  

Jean-Claude Logé 730.100 730.100 0 11,00% 0,00% 

Philippe Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Isabelle Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Nicolas Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Pierre Herpain 180.000 180.000 0 2,71% 0,00% 

 TOTAAL 2.840.200 0 42,78% 0,00% 

 

 

 

Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen ontlast de SYSTEMAT-Groep zijn klanten van de taken die de 
keuze en het beheer van de uitrusting, software en tools van het informatiesysteem inhouden. Zijn veelomvattende 
expertise ligt op het gebied van design van netwerken, implementatie van pc’s en servers, integratie van systemen, 
virtualisatie van systemen en gegevens, gecentraliseerde gegevensbeheer en -opslag (primair en secundair), 
support en onderhoud, helpdesk, beheer op afstand, Business Continuity & Disaster Recovery, hosting, webdesign, 
ERP-oplossingen, boekhoudsoftware, e-commerceoplossingen, Storage Area Networking (SAN), financiering, enz. De 
SYSTEMAT-Groep (omzetcijfer 2009: EUR 101 miljoen) is actief sinds 1984 en stelt 430 personen tewerk in België 
en het Groothertogdom Luxemburg. 

Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: www.systemat.com 

Over Systemat 

http://www.systemat.com

