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LOTUS BAKERIES NV 
 

Openbaarmaking van de informatie overeenkomstig de bepalingen 
van de Wet van 2 mei 2007 

 In de periode van 15 tot en met 31 maart 2014 zijn 7.900 warrants uitgeoefend door 
medewerkers van Lotus Bakeries, waardoor het aantal aandelen van Lotus Bakeries 
gestegen is van 795.113 naar 803.013. 

Overeenkomstig  artikel 15 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde ondernemingen maakt Lotus Bakeries 
volgende informatie bekend: 

 Toestand per 7 april 2014:  
 

1. Basisgegevens 
Totaal kapitaal: 3.533.983,65 EUR 

Totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 7.900  

Totaal aantal stemrechten (de noemer):  803.013  
  

2. Bijkomende gegevens 
Totaal aantal, al dan niet in effecten belichaamde, rechten om in te 
schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 

13.000 warrants  

Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening kan worden 
verkregen: 

13.000 

  

3. Oorzaak van de wijzigingen 

 Kapitaalverhoging op 7 april 2014 ingevolge uitoefening van warrants. 

 

Lotus Bakeries in een notendop 

Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, 
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in 
België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België, 
Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 10-tal Europese landen, de Verenigde Staten, 
Hong Kong, China, Chili en een exportafdeling voor de overige landen. Met 1.244 medewerkers produceert en 
verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas kwaliteitsvolle en lekkere producten. 
Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus Bakeries de consument met 
een uniek productengamma. In 2013 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 332,3 miljoen EUR. De aandelen 
van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:  
 Jan Boone, CEO     

 Tel. + 32 9 376 26 14     

 

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com 

http://www.lotusbakeries.com/

