
 

 

 

Persbericht – gereglementeerde informatie 
 

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen 

Gent, BELGIË – 31 januari 2023, 18:00u – Biotalys NV (hierna de “Vennootschap” of “Biotalys”), een 

bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat gewassen en voedsel beschermt met biologische 

middelen op basis van eiwitten (Euronext - BTLS), kondigde vandaag aan dat 10.000 nieuwe aandelen 

werden uitgegeven op 18 januari 2023 als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten onder 

de lange-termijn incentive plannen van de Vennootschap.  

In het licht hiervan en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking 

van belangrijke deelnemingen (de “Belgische Wet”), kunnen het uitstaande kapitaal en aantal 

stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:  

• Kapitaal: EUR 44.564.320,02 EUR  
• Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 30.959.454 (alle gewone aandelen)  
• Totale aantal stemrechten (= noemer): 30.959.454 (alle betrekking op gewone aandelen) 
• Aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 

• 2.162.109 “ESOP Inschrijvingsrechten”, die de houders ervan het recht verlenen om in te 
schrijven op een totaal aantal van maximaal 2.162.109 winstbewijzen die, indien en 
wanneer uitgegeven, automatisch converteren in een totaal aantal van maximaal 
1.081.052 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen)  

• 700.252 “ESOP IV Inschrijvingsrechten”, die de houders ervan het recht verlenen om in te 
schrijven op een totaal aantal van maximum 700.252 stemrechtverlenende effecten (alle 
gewone aandelen). Onder het ESOP IV-plan kan een bijkomend aantal van 1.021.407 ESOP 
IV inschrijvingsrechten in de toekomst worden verleend. 

• 6.500 aandelen-eenheden, die in totaal werden toegekend aan de onafhankelijke 
bestuurders van de Vennootschap in het kader van het remuneratiebeleid. Elke aandelen-
eenheid houdt de verplichting in om – na definitieve verwerving van alle aandelen-
eenheden – in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap aan een 
uitgifteprijs van één EUR per aandelen-eenheid. Afwikkeling in contanten is mogelijk. De 
voorwaarden van de aandelen-eenheden zijn beschreven in het remuneratiebeleid van 
de Vennootschap.   

• De Vennootschap heeft geen uitstaande converteerbare obligaties of aandelen zonder stemrecht.  

In overeenstemming met de Belgische Wet is een kennisgeving aan de Vennootschap en de Belgische 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist door elke natuurlijke en rechtspersoon 
in geval het percentage stemrechten verbonden aan effecten gehouden door deze personen in de 
Vennootschap de drempel van 5%, 10%, en elk hiernavolgend meervoud van 5% van het totale aantal 
stemrechten in de Vennootschap bereikt of in neerwaartse of opwaartse zin overschrijdt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations & Communication 

T: +32 (0)9 274 54 00 

E: Toon.Musschoot@biotalys.com 

http://www.biotalys.com/


 

 

 

 

Over Biotalys 

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel 

beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een 

duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ 

technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve 

productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van 

belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 

opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd 

op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer 

informatie vindt u op www.biotalys.com. 
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