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Kennisgeving van verrichtingen op effecten tijdens de 

biedperiode 
 
A.  Wijze van kennisgeving 
 
Luidens artikel 12 van het overnamebesluit dient van deze verrichtingen elke werkdag, in voorkomend 

geval na de sluiting van de meest liquide markt van de betrokken effecten, kennis gegeven te worden 

aan de FSMA. Indien op een werkdag verschillende transacties zijn verricht, dient elke transactie apart 

in het formulier te worden opgenomen. 
 

Om het kennisgevingsproces te vergemakkelijken, is een xlsx-formulier beschikbaar. Dit formulier dient 

aan de FSMA te worden overgemaakt op het mailadres info.ems@fsma.be in xlsx-formaat alsook in 

pdf-formaat. 
 

De FSMA heeft de bevoegdheid om de bewijsstukken van de transacties op te vragen (bijv. borderel, 

…). Voor zoveel als nodig wordt de aandacht erop gevestigd dat de miskenning van de 

kennisgevingsplicht administratief en strafrechtelijk kan gesanctioneerd worden (cfr. de artikelen 

36, 37 en 38 van de overnamewet). 
 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt 

zoals beschreven in haar Privacybeleid. 
 

B.  Openbaarmaking 
 
In toepassing van artikel 13 van het overnamebesluit publiceert de FSMA dagelijks op haar website de 

verrichtingen waarvan zij in kennis werd gesteld. Indien de kennisgeving werd verricht door een 

natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 1 % houdt van de effecten met 

stemrecht van de doelvennootschap, dan gebeurt de publicatie op niet-nominatieve wijze. 
 

De kennisgevingen worden bekendgemaakt op de website in de rubriek Lijst van kennisgevingen van 

effectenverrichtingen. 

C.  Inhoud van de kennisgeving 
 
In de tabel in rubriek 2.1 van het formulier kunnen tot 25 verrichtingen worden opgenomen. Indien er 

voor één werkdag meer dan 25 verrichtingen dienen te worden aangemeld, dienen twee of meer 

formulieren te worden ingevuld. In de tabel in rubriek 3 dient echter, zelfs als er meerdere formulieren 

ingevuld worden, de totale deelneming te worden vermeld, na alle verrichtingen die op één werkdag 

hebben plaatsgevonden (zie ook punt C.11). 
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Het formulier bevat volgende gegevens: 

1.  Naam van de kennisgever 

Dit betreft voor natuurlijke personen de voor- en familienaam en voor rechtspersonen de benaming 

van de rechtspersoon en de rechtsvorm. 

2.  Hoedanigheid van de kennisgever 

Het formulier bevat een limitatieve lijst van mogelijke hoedanigheden. 

3.  Datum van de verrichting(en) 

De datum van de verrichting(en) wordt vermeld als dag/maand/jaar. 

4.  Emittent 

De emittent van de effecten waarop de verrichting betrekking heeft is de doelvennootschap 

of, in voorkomend geval, de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden 

aangeboden. 

5.  Soort effect 

Het betreft zowel effecten met stemrecht als effecten die toegang geven tot stemrecht. 

Indien het veld (“Andere (preciseren)”) gekozen wordt, gelieve in de desbetreffende kolom te 

vermelden over welk soort effect het gaat. 

6.  Aard van de verrichting 

Volgende verrichtingen geven aanleiding tot de kennisgevingsplicht: verwerving en vervreemding. 

Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 1% houden van de effecten met stemrecht van 

de doelvennootschap en die al een kennisgeving hebben ingediend, dienen een nieuwe kennisgeving 

te doen bij een door artikel 12 geviseerde verrichting die voor gevolg heeft dat zij de drempel van 1% 

van de effecten met stemrecht van de doelvennootschap onderschrijden.  

Indien in de tabel in rubriek 2.1 het veld (“Andere (preciseren)”) gekozen wordt, gelieve in de 

desbetreffende kolom de aard van verrichting te vermelden. 

7.  Aantal effecten 

Vermelding van het aantal effecten dat het voorwerp uitmaakt van de verrichting. 

8.  Prijs per effect 

Hieronder dient de eenheidsprijs betaald per effect te worden vermeld.  

9.  Munt 

Vermelding van de munt waarin de prijs betaald werd. 

10.  Markt 

Heeft de transactie plaatsgevonden op een gereglementeerde markt of op een MTF, dan dient de 

naam van die markt vermeld te worden (Euronext Brussels, Euronext Growth, Euronext Access, 

andere markt). Betrof het een buitenbeursverrichting, dan wordt “buiten beurs” vermeld. Indien in de 



 

tabel in rubriek 2.1 het veld (“Andere (preciseren)”) gekozen wordt, gelieve in de desbetreffende 

kolom te vermelden over welke markt het gaat. 

11. Deelneming gehouden na de verrichtingen 

Hier dient het totaal aantal effecten vermeld te worden die de kennisgever houdt in de vennootschap 

waarop de transactie betrekking had na afloop van de verrichting(en). Houdt hij verschillende 

soorten effecten, dan dient het totaal aantal gehouden effecten van de vennootschap per soort 

vermeld te worden. Indien er meer dan 25 verrichtingen dienen te worden aangemeld en er dus 

meerdere formulieren worden ingevuld, dient in de tabel in rubriek 3 de totale deelneming te worden 

vermeld na alle verrichtingen op één werkdag. 


