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Etn. Fr. COLRUYT NV 
Naamloze vennootschap 

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle 
Ondernemingsnummer : 0400.378.485 

 
 

 
 

TRANSPARANTIEKENNISGEVING VAN MACQUARIE GROUP LIMITED 
 
 

Halle (België), 28 oktober 2010 - In het kader van de wet van 2 mei 2007 en het KB van 14 februari 2008 
(openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op de beurs genoteerde vennootschappen) ontvingen wij 
op 25/10/2010 een kennisgeving van deelneming van Macquarie Group Limited en Macquarie Bank Limited, 
n°1 Martin Place, Sydney New South Wales, 2000 Australia. 
 
Volgens de transparantiekennisgeving is de deelneming van Macquarie Bank Limited in de Etn Fr Colruyt nv 
eind september teruggevallen onder de drempel van 5%.  
 
Het totaal aantal uitgegeven aandelen Colruyt is 33 515 869 (of 167 579 345 na de split op 15/10/2010) 
 
De kennisgeving vermeldt echter niet hoeveel Colruyt aandelen Macquarie Bank Limited momenteel in haar 
bezit heeft. 
 
Volgens deze kennisgeving is Macquarie Bank Limited een 100% filiaal van Macquarie Group Limited. 
 
 
Meer info over Macquarie Group Limited kan gevonden worden op de website www.macquarie.com. 
 
 
Dit persbericht is ook na te lezen op onze website www.colruytgroup.com/financiële informatie. 
 
 
Financiële kalender  

• Publicatie halfjaarresultaten boekjaar 2010/11:    30/11/2010  
• Publicatie omzetcijfers derde kwartaal 2010/11:    31/01/2011  
• Publicatie jaarresultaten boekjaar 2010/11:    27/06/2011  

 
Contactpersoon  

• Jean de Leu de Cecil, Secretaris Raad van Bestuur +32 2 363 51 11  
 
 
 
 

De Groep Colruyt  
De Groep Colruyt is actief in de distributie van voedingswaren en non-food producten in België, Frankrijk en Luxemburg. De Groep 
bestaat uit meer dan 320 eigen winkels en 480 aangesloten winkels en realiseert een zakencijfer van meer dan 6 miljard euro. 
Winkelformules in België zijn Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar en Eurospar. Deze worden ondersteund door 
internetverkopen via onder meer ColliShop en Collect&Go. In Frankrijk zijn er naast de geaffilieerde Coccinelle, CocciMarket en Panier 
Sympa-winkels ook een 50-tal Colruyt-supermarkten. Via Pro à Pro Distribution in Frankrijk en Collivery in België is de groep ook actief 
in de foodservice, of de levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven, enz. Daarnaast legt de groep zich ook toe op 
brandstoffen (DATS 24), printing and document management solutions (Druco/Mitto), engineering (intrion) en groenestroomproductie 
(WE Power en Fraxicor). De groep houdt ook participaties aan in een retailholding en in windparken. De Groep Colruyt stelt op vandaag 
ruim 22.500 mensen tewerk. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder isin nr BE0974256852. 

 
 

 

http://www.macquarie.com/

