Telenet Group Holding NV
T a v. de Raad van Bestuui
Neeiveldstraat 105
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
Belgie

17 augustus 2018
Aangetekend met ontvangstbemjs
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 lecht met maatschappehjke
zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveidstraat 105, ingeschreven m het
rechtspeisonenregister onder het nummer 0477 702.333 (Brussel) (de Emittent).
De aanmelding in dit schrijven betreft de actualisermg van de vorige aanmelding dd.
18 augustus 2017 met betrekking tot het aanhouden op 17 augustus 2017 door Bman
Investments B.V. alleen, van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van de Emittent1

De ooispronkehjke aanmelding dateert van 14 September 2007 en betrof LGI Ventures B V die ais
rechtspeisoon op 1 September 2007 alleen m het bezit was van meer dan 30% van de effecten met
stemiecht van de Emittent. Voor de wijzigmgen sinds 1 September 2007 cfi de eeidere
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 en
18 augustus 2017
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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 lecht met maatschappelijke
zetel te 1200 Smt-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105, ingeschreven in het
Rechtspersonemegister onder het nummer 0477.702.333 (Brussel) (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 maatschappelijke zetel te 1119 PE Schiphol-Ryk, Boeing
Avenue 53 (Kamer van Koophandel nummer 34199001)

Contactpersoon.

De heei 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 m de Emittent,
hetgeen toen overeenstemde met 31,13% van de effecten met stemrecht van de Emittent

3.
Situatie per 17 augustus 2017, zoals opgenomen in de vorige aanmelding van 18
augustus 2017
Naam
Binan Investments B.V

Aantal aandelen
66 342.037 (**)

Percentage (*)
56,54%

Identificatie en contactpersoon Binan Investments B V
•

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

•

Contactpersoon.

De heerJeiemy Evans
Tel..+44 (0)20 8483 6319
e-mail.jevans@hbertyglobal.com

(*) T a.v. het totaal aantal stemrechtverlenende effecten per 17 augustus 2017 nl 117.335 623
(gebaseerd op de informatie gepubliceerd door de Emittent op de website www.telenet.be of
in de bijiagen tot het Belgisch Staatsblad tot 17 augustus 2017).
(**) Alle aandelen in de tabel zijn gewone aandelen met uitzondering van 94 827 aandelen
die ''Liquidate Dispreferentie Aandelen'' zijn. Conform artikel 53 van de statuten van de
Emittent kunnen Liquidate Dispreferentie Aandelen woiden omgezet in gewone aandelen aan
een verhouding van 1,04 Liquidate Dispreferentie Aandelen voor 1 gewoon aandeel
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4.
Overdrachten van effecten met stemrecht van de Emittent van 17 augustus 2017
tot 16 augustus 2018 door of aan Binan Investments B.V.
Tijdens de voormelde penode van 17 augustus 2017 tot 16 augustus 2018 weiden geen
effecten met stemrecht van de Emittent overgedragen door of aan Binan Investments B.V.
5.

(Nieuwe) situatie per 16 augustus 2018

Naam
Binan Investments B.V.

Aantal aandelen
66 342.037 (**)

Percentage (*)
56,36%

(*) T a v het totaal aantal stemrechtverlenende effecten per 16 augustus 2018 nl 117 716.323
(gebaseerd op de informatie gepubhceerd door de Emittent op de website www.telenet.be of
in de bijlagen lot het Belgisch Staatsblad tot 16 augustus 2018)
(**) Alle aandelen m de tabel zijn gewone aandelen met uitzondenng van 94 827 aandelen
die "Liquidatie Dispreferentie Aandelen" zijn. Conform aitikel 53 van de statuten van de
Emittent kunnen Liquidatie Dispreferentie Aandelen worden omgezet in gewone aandelen aan
een verhouding van 1,04 Liquidatie Disprefeientie Aandeien voor 1 gewoon aandeel.
6.

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

met

de

uiteindelijke

Uitemdehjke controle

Liberty Global pic, een vennootschap onder Engels recht met
maatschappelijke 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 pic is de rechtspersoon binnen de Liberty groep met de uitemdehjke
controlebevoegdheid over Binan Investments B.V
7.

Controleketen

Een schema met de controleketen per 16 augustus 2018 is opgenomen als Bylage l2.
Indien U nog bijkomende vragen zou hebben, aarzel dan niet ora contact op te nemen met een
van de voormelde contactpersonen.
Met oprechte hoogachting,
(hcmdtekenmgspagma’s volgen)

2

Ten opzichte van de votige aanmelding wotden Lynx Finance 1 LLC en Liberty Global
Europe LLC met meer opgenomen in het schema in Bijlage 1. Lynx Finance 1 LLC werd
ontbonden en vereffend op 29 augustus 2017 en Libeity Global Eutope LLC werd gefuseerd met
en oveigenomen door UmtedGlobalCom LLC op 14 december 2017. Bovendien werd LGI
International Inc op 22 december 2017 omgezet in een LLC en bracht zij vervolgens al haar
aandelen in Liberty Global Broadband I Ltd in in LGI Slovakia Holdings Inc. op
22 decembei 2017
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Liberty Global pic

Jeremy Evans
Gevolmaehtigd ondertekenaar
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Bijlage:
1.

Schema met een overzicht van de controleketen.

Brief aan dc Rmillcnt m.b.t. artikcl 74, §8 van dc Wei (update augustus 2018) - Pagina 5

Bijlage 1: Schema met een overzicht van de controleketen
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