
 P. 1 

 
 

PERSMEDEDELING 
4 november 2008 

                      Embargo : 18u00 
 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE  
 
 
 

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen  
 

Overeenkomstig de bepalingen van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk 
Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in 
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, meldt s.a. D’Ieteren n.v. dat op 31 oktober 2008 de volgende 
aandeelhouders de maatschappij ter kennis hebben gebracht dat op 1 september 2008 
hun deelneming in s.a. D’Ieteren n.v. als volgt onderverdeeld was: 

- de Nayarit Groep, samengesteld uit s.c.a. Nayarit Participations, Dhr. Roland 
D’Ieteren en Dhr. Nicolas D’Ieteren, onderling verbonden, 30,13% van de 
stemrechtverlenende effecten bezit. Deze groep handelt in gemeenschappelijk 
overleg met de SPDG Groep enerzijds en met Cobepa n.v. anderzijds. Dhr. 
Roland D’Ieteren controleert s.c.a. Nayarit Participations, en Dhr. Nicolas 
D’Ieteren is zijn zoon. 

- de SPDG Groep, samengesteld uit s.a. de Participations et de Gestion, Reptid 
Commercial Corporation (Dover, Delaware), Mevr. Catheline Périer-D’Ieteren en 
Dhr. Olivier Périer, onderling verbonden, handelend in gemeenschappelijk overleg 
met de Nayarit Groep enerzijds en met Cobepa n.v. anderzijds, 25,10% van de 
stemrechtverlenende effecten bezit. Mevr. Catheline Périer-D’Ieteren controleert 
s.a. « SPDG », die Reptid Commercial Corporation controleert, en Dhr. Olivier 
Périer is haar zoon.  

- Cobepa n.v. handelend in overleg met de Nayarit Groep enerzijds, en met de 
SPDG Groep anderzijds, bezit 7,32% van de stemrechtverlenende effecten. 
Vedipar n.v. controleert voor 100% Vedihold n.v., die op zijn beurt voor 52,73% 
Cobehold n.v. controleert. Deze laatste controleert voor 95% Cobepa n.v.. 

 
De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan: 
Stéphanie Ceuppens 
Financial Communication 
Maliestraat 50 
B-1050 Brussel 
Tel.: 02.536.54.39 
E-mail: financial.communication@dieteren.be 
Deze informatie kan geraadpleegd worden op de Internet site: http://www.dieteren.com    
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D'Ieteren 
D’Ieteren is een internationale groep, met drie activiteiten ten dienste van de automobilist: 
- de distributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, 

Porsche en Yamaha; 
- de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid Amerika, 

Australië en Nieuw-Zeeland  via Belron s.a. en ondermeer zijn merknamen CARGLASS®, 
AUTOGLASS® in Europa en SAFELITE AUTOGLASS®, LEBEAU® en SPEEDY® in Noord-
Amerika; 

- de autoverhuur op korte termijn in Europa, in Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis 
Europe plc en zijn  merknamen Avis et Budget. 

D’Ieteren en zijn activiteiten opereren in 120 landen op 5 continenten in dienst van meer dan 17 
miljoen klanten per jaar. 
 
Contactpersonen 
Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer 
Benoit Ghiot, Chief Financial Officer 
Stéphanie Ceuppens, Financial Communication - Tel : + 32 (0)2 536.54.39 
E-Mail : financial.communication@dieteren.be - Site Internet : http://www.dieteren.com 
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