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Publicatie van een transparantiekennisgeving 
 

(Artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 Mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen) 

 
 
 

1. Samenvatting van de kennisgeving 
 
Campine NV heeft transparantiekennisgevingen ontvangen getekend op 31 maart 2017 die erop 
duiden dat de aandeelhouder van Camhold NV, een houder van 36% van Campine NV, is 
veranderd. 
 
Mr. André Hempel hield 100% van de aandelen van Camhold NV en krachtens de verwerving van 
de aandelen in Camhold NV door Hempel Special Metals Holding GmbH, zal deze laatste 
onrechtstreeks 36% van de stemrechten in Campine NV aanhouden. Hempel Special Metals 
Holding GmbH wordt gecontroleerd door F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG 
die ook de controlerende aandeelhouder is van F.W. Hempel Intermétaux SA, die reeds 35,86% 
van de stemrechten van Campine NV aanhield voorafgaand aan deze transactie. 
 
Campine NV ontving nog een kennisgeving getekend op 11 april 2017 die aangeeft dat de 
aandeelhouder F.W. Hempel Intermétaux SA, houder van 35,86% van de aandelen in Campine NV, 
haar deelnemingen heeft overgedragen aan F.W. Hempel Metallurgical GmbH, haar rechtstreekse 
moeder. 
 
Daarom heeft de uiteindelijk controlerende aandeelhouder, Mr. Friedrich Wilhelm Hempel, de 
drempel van 70% stemrechten in Campine NV overschreden. 
 
 
2. Inhoud van de kennisgeving ten aanzien van Camhold NV 
 
De twee kennisgevingen gedateerd op 31 maart 2017 bevatten de volgende informatie: 
 
Respectievelijk de verwerving of de overdracht van de controle over een onderneming die een 
deelname in Campine NV aanhoudt. 
 
Eén kennisgeving is gegeven door Mr. André Hempel die alleen kennisgeeft en de andere 
kennisgeving is gegeven door een controlerende persoon. 
 
 
De kennisgevingsplichtige personen zijn: 
 
Enerzijds, Mr. André Hempel alleen. 
 
Anderzijds, Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel als controlerende person en de ondernemingen Camhold 
NV, F.W. Hempel Intermétaux SA, Hempel Special Metals Holding GmbH en F.W. Hempel & Co. 
Erze und Metalle (GmbH & Co) KG als ondernemingen via dewelke hij een deelname in Campine 
NV aanhoudt. 



 
De datum van de transactie is 24 maart 2017, maar de werkelijke overdracht van de aandelen in 
Camhold NV is nog steeds onderworpen aan de vervulling van een aantal opschortende 
voorwaarden, die naar verwachting in de komende twee of drie maanden zullen voltooid zijn. 
 
De onrechtstreekse deelname van Mr. André Hempel wordt tot nul herleid, i.e. onder de drempel 
van 5% en de deelname van Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel overschrijdt de drempel van 70%. De 
noemer is 1.500.000 aandelen. 
 
 
Details van de kennisgeving: 
 

Stemrechten Stemrechten voor de 
transactie 

Stemrechten na de transactie 

Mr. André Hempel 
 

36% (via Camhold NV voor de 
transactie)  

0% 

 
Stemrechten Stemrechten voor de 

transactie 
Stemrechten na de transactie 

Friedrich-Wilhelm Hempel 
 

0 0 

Camhold NV 
 

36%  (540.000 aandelen) 36%  (540.000 aandelen) 

F.W. Hempel Intermétaux SA 
 

35,86 % (537.900 aandelen) 35,86 % (537.900 aandelen) 

Totaal : 
 

71,86% (1.077.900 aandelen) 71,86% (1.077.900 aandelen) 

 
 
3. Inhoud van de kennisgeving ten aanzien van F.W. Hempel Intermétaux SA 
 
De kennisgeving gedateerd op 11 april 2017 bevat de volgende informatie: 
 
De overdracht van een deelname in Campine NV door F.W. Hempel Intermétaux SA aan diens 
moeder. 
 
 
De kennisgevingsplichtige personen zijn: 
 
F.W. Hempel Intermétaux SA en F.W. Hempel Metallurgical GmbH alsook Mr. Friedrich-Wilhelm 
Hempel als controlerende persoon en de ondernemingen Camhold NV, F.W. Hempel Metallurgical 
Holding GmbH, Hempel Special Metals Holding GmbH en F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle 
(GmbH & Co) KG als ondernemingen via dewelke hij de deelname in Campine NV aanhoudt. 
 
De transactiedatum is 10 april 2017. 
 
De deelname van F.W. Hempel Intermétaux SA wordt tot nul herleid, i.e. onder de drempel van 5% 
en de deelname van Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel blijft iets boven de drempel van 70% als 
resultaat van de transactie beschreven onder punt 2 hierboven. 
 
De noemer is 1.500.000 aandelen. 
 
  



Details van de kennisgeving: 
 

Stemrechten Stemrechten voor de 
transactie 

Stemrechten na de transactie 

Friedrich-Wilhelm Hempel 
 

0 0 

F.W. Hempel Intermétaux SA 
 

35,86% 0% 

F.W. Hempel Metallurgical 
GmbH 
 

0 35,86 % (537.900 aandelen) 

Camhold NV 
 

36%  (540.000 aandelen) 36%  (540.000 aandelen) 

Totaal : 
 

71,86% (1.077.900 aandelen) 71,86% (1.077.900 aandelen) 

 
 
Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming 
daadwerkelijk wordt gehouden: 
 
Hempel Special Metals Holding GmbH is de enige aandeelhouder van Camhold NV die houder van 
aandelen in Campine NV is. Hempel Special Metals Holding GmbH is een dochter van F.W. 
Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG. Friedrich-Wilhelm Hempel is de uiteindelijk 
controlerende aandeelhouder van deze groep. 
 
F.W. Hempel Intermétaux SA behoort ook tot de groep waarvan F.W. Hempel & Co. Erze und 
Metalle (GmbH & Co) KG de moeder is. Echter, zoals hierboven uiteengezet, heeft F.W. Hempel 
Intermétaux SA haar deelname in Campine NV overgedragen aan haar rechtstreekse moeder, F.W. 
Hempel Metallurgical GmbH, van wie F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG ook 
de moeder is met Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel als uiteindelijk controlerende aandeelhouder. 
 
 
Bijkomende informatie: 
 
Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website van Campine NV via deze link 
www.campine.be 
 
Contactpersoon: 
 
Mr. Karin Leysen 
Management Assistant 
Nijverheidsstraat 2 
2340 Beerse 
Karin.leysen@campine.be 
 
Lood recycleerder en producent van vlamvertragers Campine NV is haar eigenaarschap aan het 
herstructureren om toekomstige continuïteit op lange termijn te verzekeren. Deze reorganisatie van 
de Hempel groep zal continuïteit verzekeren voor CAMPINE NV en laat haar verschillende 
belanghebbers toe om de activiteit in de Europese circulaire economie verder te ontwikkelen. 
 

* 


