Persbericht – gereglementeerde informatie
Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen
Gent, BELGIE – 5 juli 2021 – Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Biotalys NV (de 'Vennootschap') (Euronext BTLS), de volgende informatie bekend naar aanleiding van de verwezenlijking van een
kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe aandelen:
•
•
•
•

Kapitaal: €79.953.137,91
Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 30.020.387 (alle gewone aandelen)
Totale aantal stemrechten (= noemer): 30.020.387 (alle betrekking hebbend op gewone
aandelen)
Aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten:
• 2.787.072 “ESOP Inschrijvingsrechten”, die de houders ervan het recht verlenen om
in te schrijven op een totaal aantal van maximaal 2.787.072 winstbewijzen die, indien
en wanneer uitgegeven, automatisch converteren in een totaal aantal van maximaal
1.393.536 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen)
• 1 “Inschrijvingsrecht van Overtoewijzing”, dat de houder ervan het recht verleent om
in te schrijven op een totaal aantal van maximaal 949.999 stemrechtverlenende
effecten (alle gewone aandelen)
- EINDE -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Biotalys
Toon Musschoot, Strategic Communications Manager
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
Voor mediavragen kunt u contact opnemen met:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Gardner, Chris Welsh
T: +44 (0)203 709 5700
E: Biotalys@consilium-comms.com
Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die de uitdagingen inzake
voedselbescherming wil aanpakken via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het
oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™
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technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve
producten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van belangrijke
gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van grond tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als
spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Het bedrijf werd op 2 juli 2021 genoteerd op
Euronext Brussels en is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op
www.biotalys.com.
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