16.01.2012 – Press release
Regulated information

Notification Delta Lloyd NV in respect of the law of May 2, 2007 on the
disclosure of large shareholdings in issuers whose securities are
admitted to trading on a regulated market
On January 11, 2012 Van de Velde NV received a notification from Delta Lloyd NV, informing us that on date of
January 10, 2012 they no longer reach the statutory threshold of 3% (see enclosure).

Van de Velde NV is a leading player in the luxury and fashionable women’s lingerie sector. Van de
Velde is convinced of the merits of a long-term strategy based on developing and expanding brands
around the Lingerie Styling concept (fit, style and fashion), especially in Europe and North America.

For more information, contact:
Van de Velde NV
09 365 21 00
www.vandevelde.eu

Stefaan Vandamme
CFO

EBVBA 4F, always represented by
Ignace Van Doorselaere
CEO

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - Belgium - T. +32 9 365 21 00 - F. +32 9 365 21 70 - www.vandevelde.eu - info@vandevelde.eu

FORMULIER TR-1 BE
DEEL I
1) Status van de kennisgeving
Definitief

2) Emittent
Naam VAN DE VELDE
Identificatienummer 0448-746-744

0

3) Reden voor de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

2

-

13

+

2

+

Onderschrijding van de laagste drempel

4) Kennisgeving door

0
Een moederonderneming of een controlerende persoon

5) Kennisgevingsplichtige personen
0
Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

+

Amstelplein 6, NL-1096 BC Amsterdam

Delta Lloyd N.V.

6) Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is)
Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)
A

Gelieve in deel II de gegevens van de personen bedoeld in punten 5 en
6 verder aan te vullen

Klik

7) Datum van drempeloverschrijding
10-1-2012

(DD/MM/JJJJ)

8) Overschreden drempel (in %)
3

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, dan staat het u vrij om punt 10 niet in te vullen

9) Noemer

13.322.480

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

+

10) Details van de kennisgeving
A) Stemrechten

Na de transactie

Vorige kennisgeving
# stemrechten

# stemrechten
Verbonden aan
effecten

Houders van stemrechten

% stemrechten

Los van de effecten

Verbonden aan
effecten

Los van de effecten

S

Delta Lloyd N.V.

1

DLAM Holding B.V.

1

Delta Lloyd Asset Management N.V.

1

subtotaal

S

+



TOTAAL
Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens
eindigen met de personen die "alleen" zijn.
De totalen, de "subtotalen" en de % zullen geactualiseerd worden na de knop
<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

Na de transactie

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële
instrumenten

Type financieel instrument

Vervaldatum

Uitoefeningstermijn of
-datum

# stemrechten die
kunnen verworven
worden bij de
uitoefening van het
instrument

% stemrechten

+
TOTAAL

(met betrekking tot alle vervaldata)

De totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te
hebben gebruikt.

TOTAAL (Stemrechten & Gelijkgestelde financiële
instrumenten)

# stemrechten

% stemrechten

BEREKENEN

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen
Als investment manager van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. en van Delta Lloyd L European Participation Fund Sicav
beschikt Delta Lloyd Asset Management N.V. over de aandelen en de stemrechten hieraan verbonden. Delta Lloyd Asset Management N.V.
is een 100% onderneming van DLAM Holding B.V., die op haar beurt 100% deelneming is van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. is geen
gecontroleerde vennootschap.

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV
(DD/MM/YYYY)

Houder

zal niet langer / zal
opnieuw

0

stemrechten houden vanaf

+

13) Bijkomende informatie

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

Houder

Vervaldatum
(DD/MM/JJJJ)

Type financieel instrument

Uitoefeningstermijn of
-datum

Aantal

# stemrechten die kunnen verworven
worden bij de uitoefening of de conversie
van het instrument

+

B) Aandelen zonder stemrechten
Houder

Aantal

+

C) Opmerkingen

Gedaan te

Amsterdam

Op

11-01-2012

(DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid
Emiel Roozen
Lid Raad van Bestuur Delta Lloyd N.V.

Handtekening

+

