Telenet Group Holding NV
T.a.v. de Raad van Bestuur
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
België

12 augustus 2022
Per e-mail
Geachte,
Betreft: aanmelding aan Telenet Group Holding NV in het kader van artikel 74, §8 van
de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (hierna de Wet)
De aanmelding in dit schrijven betreft de volgende emittent van effecten met stemrecht: Telenet
Group Holding, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0477.702.333
(Antwerpen, afdeling Mechelen) (de Emittent).
De aanmelding in dit schrijven betreft de actualisering van de vorige aanmelding dd.
12 augustus 2021 met betrekking tot het aanhouden op 11 augustus 2021 door Binan
Investments B.V. alleen, van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van de Emittent1.

1

De oorspronkelijke aanmelding dateert van 14 september 2007 en betrof LGI Ventures B.V. die als
rechtspersoon op 1 september 2007 alleen in het bezit was van meer dan 30% van de effecten met
stemrecht van de Emittent. Voor de wijzigingen sinds 1 september 2007 cfr. de eerdere
aanmeldingen van 27 augustus 2008, 27 augustus 2009, 27 augustus 2010, 26 augustus 2011,
25 augustus 2012, 23 augustus 2013, 22 augustus 2014, 21 augustus 2015, 19 augustus 2016,
18 augustus 2017, 17 augustus 2018, 16 augustus 2019, 14 augustus 2020 en 12 augustus 2021.
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ACTUALISERING VAN DE AANMELDING DOOR BINAN INVESTMENTS B.V. IN HET KADER
VAN ARTIKEL 74, §8 VAN DE WET
1.

Naam van de emittent van de aangehouden effecten met stemrecht

Telenet Group Holding, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2800
Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer
0477.702.333 (Antwerpen, afdeling Mechelen) (de Emittent).
2.

Volledige identiteit van de rechtspersoon die op 1 september 2007 alleen in het
bezit was van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van de Emittent

Rechtspersoon:

LGI Ventures B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht
met zetel te 1119 PE Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 53 (Kamer van
Koophandel nummer 34199001)

Contactpersoon:

De heer Jeremy Evans
Tel.: +44 (0)20 8483 6319
E-mail: jevans@libertyglobal.com

Op 1 september 2007 hield LGI Ventures B.V. 34.023.914 aandelen aan in de Emittent, hetgeen
toen overeenstemde met 31,13% van de effecten met stemrecht van de Emittent.
3.
Situatie per 11 augustus 2021, zoals opgenomen in de vorige aanmelding van
12 augustus 2021
Naam
Binan Investments B.V.

Aantal aandelen
66.342.037 (**)

Percentage (*)
58,28%

Identificatie en contactpersoon Binan Investments B.V.


Binan Investments B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te
1119 PE Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 53 (Kamer van Koophandel nummer
33256392).



Contactpersoon:

De heer Jeremy Evans
Tel.: +44 (0)20 8483 6319
e-mail: jevans@libertyglobal.com

(*) T.a.v. het totaal aantal stemrechtverlenende effecten per 11 augustus 2021 nl. 113.841.819
(gebaseerd op de informatie gepubliceerd door de Emittent op de website www.telenet.be of in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tot 11 augustus 2021).
(**) Alle aandelen in de tabel zijn gewone aandelen met uitzondering van 94.827 aandelen die
"Liquidatie Dispreferentie Aandelen" zijn. Conform artikel 53 van de statuten van de Emittent
kunnen Liquidatie Dispreferentie Aandelen worden omgezet in gewone aandelen aan een
verhouding van 1,04 Liquidatie Dispreferentie Aandelen voor 1 gewoon aandeel.
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4.
Overdrachten van effecten met stemrecht van de Emittent van 11 augustus 2021
tot 11 augustus 2022 door of aan Binan Investments B.V.
Tijdens de voormelde periode van 11 augustus 2021 tot 11 augustus 2022 werden geen effecten
met stemrecht van de Emittent overgedragen door of aan Binan Investments B.V.
5.

(Nieuwe) situatie per 11 augustus 2021

Naam
Binan Investments B.V.

Aantal aandelen
66.342.037 (**)

Percentage (*)
58,84%

(*) T.a.v. het totaal aantal stemrechtverlenende effecten per 11 augustus 2022 nl. 112.741.819
(gebaseerd op de informatie gepubliceerd door de Emittent op de website www.telenet.be of in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tot 11 augustus 2022).
(**) Alle aandelen in de tabel zijn gewone aandelen met uitzondering van 94.827 aandelen die
"Liquidatie Dispreferentie Aandelen" zijn. Conform artikel 53 van de statuten van de Emittent
kunnen Liquidatie Dispreferentie Aandelen worden omgezet in gewone aandelen aan een
verhouding van 1,04 Liquidatie Dispreferentie Aandelen voor 1 gewoon aandeel.
6.

Volledige identiteit van de rechtspersoon
controlebevoegdheid over Binan Investments B.V.

met

de

uiteindelijke

Uiteindelijke controle: Liberty Global plc, een vennootschap onder Engels recht met zetel te
Griffin House, 161 Hammersmith Road, London, W6 8BS, United
Kingdom (*)
Contactpersoon:

De heer Jeremy Evans
Tel.: +44 (0)20 8483 6319
E-mail: jevans@libertyglobal.com

(*) Liberty Global plc is de rechtspersoon binnen de Liberty groep met de uiteindelijke
controlebevoegdheid over Binan Investments B.V.
7.

Controleketen

Een schema met de controleketen per 11 augustus 2022 is opgenomen als Bijlage 1.2
Indien U nog bijkomende vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met een
van de voormelde contactpersonen.
Met oprechte hoogachting,
(handtekeningspagina’s volgen)

2

Ten opzichte van de vorige aanmelding, is de ultieme controle niet veranderd, met dien verstande
dat beperkte wijzigingen in de controleketen binnen de Liberty Global groep hebben plaatsgevonden
ten gevolge van transacties tussen verbonden ondernemingen, zoals openbaargemaakt op 5 oktober
2021 (op basis van de transparantiekennisgeving met datum 4 oktober 2021).
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Liberty Global plc

____________________
Jeremy Evans
Gevolmachtigd ondertekenaar
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Binan Investments B.V.

_______________________
Karima Ghziel
Gevolmachtigd ondertekenaar

_______________________
Cherilyn A.S. Laban
Gevolmachtigd ondertekenaar

Bijlage:
1.

Schema met een overzicht van de controleketen.
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Bijlage 1: Schema met een overzicht van de controleketen
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