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PERSBERICHT     GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

21 april 2017, 07:00 CET 

 

 

 

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving 

(Artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 

op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

Mechelen, België, 21 april 2017 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf 

in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 

van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten 

waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de ‘Belgische 

Transparantiewet’), dat zij een transparantiekennisgeving gedateerd 19 april 2017 (de ‘Kennisgeving) heeft 

ontvangen waaruit blijkt dat als resultaat van de verwerving van stemrechtverlenende effecten op 19 april 2017, 

Sycomore Asset Management nu 5,15% van de stemrechtverlenende effecten in Biocartis houdt. Bijgevolg heeft 

Sycomore Asset Management de kennisgevingsdrempel van 5% overschreden.  

De Kennisgeving bevat de volgende informatie: 

 

 Reden van de Kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of 

stemrechten. 

 

 Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft. 

 

 Kennisgevingsplichtige personen: Sycomore Asset Management, 14 avenue Hoche, 75 008 Parijs, 

Frankrijk. 

 

 Transactiedatum: 19 april 2017. 

 

 Overschreden drempel: 5%. 

 

 Noemer: 44.648.105. 

 

 Details van de Kennisgeving: Sycomore Asset Management houdt 2.301.126 stemrechtverlenende 

effecten. 

 

 Bijkomende informatie: Sycomore Asset Management houdt de participatie enkel in het kader van 

haar activiteit als beheermaatschappij van ICB’s en ICBE’s en discretionaire mandaten. 

 

De Kennisgeving is hier ter beschikking op de website van de Vennootschap.  

 

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de 

Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) vereist door alle 

natuurlijke personen en rechtspersonen, telkens wanneer het percentage van stemrechten in de Vennootschap 

gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale 

aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. 

 

----- EINDE ---- 

https://investors.biocartis.com/nl/document-center/kennisgevingsformulier-1433766592?f=f-556c601292268773173e446c
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Meer informatie: 

Renate Degrave 

Manager Corporate Communications & Investor Relations 

e-mail rdegrave@biocartis.com 

tel     +32 15 631 729  

gsm  +32 471 53 60 64 

 @Biocartis_  

www.linkedin.com/Biocartis 

 

 

Over Biocartis  

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat 

diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten 

voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een 

volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel 

Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van 

nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla™ 

platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke 

onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst 

groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis acht oncologietesten 

en twee infectieziektentesten op de markt. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto’s vindt  u hier. Volg 

ons op Twitter: @Biocartis_. 

 

Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige 

intenties, overtuigingen, verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap en van haar bestuurders en management, 

betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, 

prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan 

toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen, en andere factoren inhouden die 

werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de 

toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben 

op de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren 

inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, 

prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit 

persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden staan niet garant voor toekomstige resultaten en dienen niet 

te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien 

werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze 

resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg neemt de 

Vennootschap uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige 

toekomstgerichte verklaring in dit persbericht resulterend uit veranderingen in verwachtingen of in gebeurtenissen, 

voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de 

Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haar kaderleden of 

werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van 

fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte 

verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen 

onvoorwaardelijk vertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel van toepassing zijn op de datum 

van dit persbericht. 
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