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OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN VAN DE WET VAN 2 MEI 2007
Voor onmiddellijke verspreiding
Genk, 12 september 2008
IPTE NV (Euronext Brussel: IPT) deelt de informatie mee die vereist is
krachtens artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde
ondernemingen.
Informatie per 12 september 2008:
Totaal uitstaand kapitaal: € 429.934.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 6.934.424.
Totaal aantal uitstaande intekenrechten (waarbij elk recht de houder het
recht verleent om in te tekenen op één nieuw gewoon aandeel): 182.850.
Volgens artikel 12bis van de statuten van IPTE is de drempel vanaf dewelke
een deelneming moet worden openbaargemaakt, vastgelegd op 3%, 5% en
veelvouden van 5%.
Belangrijke deelnemingen die volgens de Wet van 2 mei 2007 of volgens de
statuten van IPTE moeten worden gemeld, dienen verstuurd te worden naar
hugo.ciroux@ipte.com.
Deze
informatie
zal
www.ipte.com/investorrelations.
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De onderneming
IPTE is een wereldwijde leverancier van geautomatiseerde productieuitrusting voor de elektronica-industrie en een leverancier van
productiediensten aan elektronica- en industriemarkten in Europa.
De onderneming is onderverdeeld in twee divisies. IPTE ‘Factory
Automation’ is een marktleider in de toelevering van productiemiddelen
voor de elektronica-industrie. Voor het produceren, testen en behandelen
van printed circuit boards en voor eindassemblage ontwikkelt de divisie
manuele, semi-automatische en turnkey-automatiseringssystemen.
De divisie ‘IPTE Contract Manufacturing’, Connect Systems, biedt
kostenefficiënte, kwalitatief hoogstaande productiediensten aan voor de
professionele industrie. De activiteiten omvatten de productie van kabels en
kabelbomen, het assembleren en testen van PCB’s, de productie van
halffabricaten en de assemblage van het eindproduct.
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Tot de referenties van de IPTE Groep behoren ondernemingen zoals Barco,
ASML, Alcatel-Lucent, Bosch, Delphi, Philips, Ericsson, Flextronics, Jabil,
Johnson Controls, Lear, Continental, SCI-Sanmina, Siemens VDO en
Visteon.
Het bedrijf stelt vandaag ca. 2.500 mensen te werk, verspreid over vestigingen
in Europa, de Verenigde Staten en Azië.
De aandelen van de onderneming, die in 1992 in België opgericht werd,
worden verhandeld op NYSE Euronext Brussel. (www.euronext.com)

Noot voor de media, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over IPTE en dit persbericht kunt u de website
raadplegen.
Uiteraard sturen we u op verzoek graag bijkomende informatie en fotomateriaal
toe.
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