
 

In het kader van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen heeft de Raad 
van Bestuur op 28 augustus 2013 de volgende aanmelding vanwege de N.V. "Halse 
Investeringsmaatschappij" (HIM) ontvangen. 

       Etablissementen Fr. COLRUYT N.V. 
                            T.a.v. de Raad van Bestuur 
       Edingensesteenweg 196 
       1500 HALLE 

                                                                               Halle, 26 augustus 2013 

Onderwerp:  Mededeling van een akkoord van onderling overleg ex art. 74 Wet 1 april 2007 -  
                   actualisering 
 
Geachte heren, 
 
In toepassing van artikel 74 §7 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen 
(de "Wet") hebben wij u op 18/02/2008 meegedeeld dat een aantal in onderling overleg 
handelende partijen op 1 september 2007 gezamenlijk meer dan 30% hielden van de effecten met 
stemrecht uitgegeven door Etablissementen Fr. Colruyt NV (de "Vennootschap"). 
 
Gelieve hierbij een actualisatie, op 26/08/2013, van de verschillende deelnemingen conform 
art. 74 § 8 van voormelde wet te vinden. 
 
Huidige mededeling wordt u toegezonden in naam en voor rekening van alle in onderling overleg 
handelende partijen. 
 
De partijen bij dit onderling overleg en hun respectieve participatie is als volgt: 

Korys NV   1.000 
Distributie Investeringsmaatschappij NV, afgekort DIM:  17.042.500 
Halse Investeringsmaatschappij NV, afgekort HIM  17.039.783 
Halse Investeringsmaatschappij Twee NV, afgekort HIM Twee 0 
HIM Drie NV  17.013.150 
DHAM NV 16.950.000 
Rebelco NV 8.750.000 
Etablissementen Fr. Colruyt NV 8.350.868 
Anima NV 116.975 
Herbeco NV 65.500 
Farik NV  35.000 
Stiftung Pro Creatura, stichting naar Zwitsers recht 150.705 
Natuurlijke personen 
(die rechtstreeks of onrechtstreeks minder dan 3% dan 
de effecten met stemrecht van de Vennootschap bezitten) 

9.853.824 

  
                                                                                                                                          
  
                                                                                                                  

      Etablissementen Fr. Colruyt NV wordt geacht in onderling overleg op te treden in toepassing van 
artikel 3§2 van de Wet. 
   
Het totaal aantal aandelen dat in het onderling overleg betrokken is bedraagt aldus 95.369.305 of 
57,85% van de op 26 augustus 2013 uitstaande aandelen van de Vennootschap (164.852.849). 
Wat betreft de controlerende natuurlijke personen en rechtspersonen, kunnen wij u meedelen als 
volgt: 



 
 

Keten van gecontroleerde ondernemingen: 

-   Etablissementen Fr. Colruyt N.V. wordt gecontroleerd door DIM N.V. en HIM N.V. 
    (en HIM Twee, HIM Drie N.V. en DHAM N.V.), die rechtstreeks en/of  
    onrechtstreeks gecontroleerd worden door Korys N.V. die op haar beurt gecontroleerd wordt 
    door Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   DIM N.V. wordt gecontroleerd door Korys N.V. die op haar beurt gecontroleerd wordt door 
    Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   HIM N.V. wordt gecontroleerd door Korys N.V. die op haar beurt gecontroleerd wordt door 
    Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   HIM Twee N.V. wordt gecontroleerd door Korys N.V. die op haar beurt gecontroleerd wordt 
    door Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   HIM Drie N.V. wordt gecontroleerd door DIM N.V., dat gecontroleerd wordt door Korys N.V. 
    die op haar beurt gecontroleerd wordt door Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   DHAM N.V. wordt gecontroleerd door DIM N.V., dat gecontroleerd wordt door Korys N.V. 
    die op haar beurt gecontroleerd wordt door Stichting Administratiekantoor Cozin. 

-   Korys N.V. wordt gecontroleerd door Stichting Administratiekantoor Cozin.  

-   Stiftung Pro Creatura, stichting naar Zwitsers recht, wordt gecontroleerd door natuurlijke 
    personen (die rechtstreeks of onrechtstreeks minder dan 3% van de effecten met stemrecht 
    van de Vennootschap bezitten). 

-   Rebelco N.V. is een 100% dochtervennootschap van Sofina N.V. 

Alle gegevens in dit schrijven betreffen de situatie per 26 augustus 2013. 

  
Met voorname hoogachting, 
  
 
De partijen bij het onderling overleg: 
  
HIM N.V., mede namens de partijen bij het onderling overleg en hun controlerende 
aandeelhouders. 
  
Jef Colruyt, 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 


