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Transparantieverklaring over het aandeelhouderschap van
Proximus

Conform artikel 14 van de wetgeving van 2 mei 2007, publiceert Proximus de
kennisgeving van deelname ontvangen van BlackRock Inc. betreffende de deelname van
verschillende entiteiten van BlackRock Group:

De volledige inhoud van de kennisgevingen is beschikbaar op:
proximus.com > Investeerders > Transparantieverklaring.

Meer informatie
Persdienst: press@proximus.com
Investor relations: proximus.investor.relations@proximus.com
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De Proximus Groep (Euronext Brussel: PROX) is een leverancier van digitale diensten en
communicatieoplossingen die actief is op de Belgische en internationale markt. Door communicatie- en
entertainmentervaringen aan te bieden aan residentiële consumenten en de digitale transformatie van
ondernemingen te faciliteren, openen we een wereld van digitale mogelijkheden zodat mensen beter leven en
slimmer werken. Dankzij geavanceerde, geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verleent Proximus zijn
klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, alsook tot een brede waaier van
multimediacontent. Proximus is voortrekker op het gebied van ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen
gebaseerd op IoT, data analytics, cloud en beveiliging.

Proximus heeft de ambitie om de referentie-operator in Europa te worden onder impuls van netwerken van de
volgende generatie, een volledig digitale mindset en een open ingesteldheid ten opzichte van partnerschappen
en ecosystemen. Tegelijk draagt het bij aan een inclusief, veilig, duurzaam en welvarend digitaal België.

In België biedt Proximus zijn voornaamste producten en diensten aan onder de merken Proximus en Scarlet. De
Groep is ook actief in Luxemburg als Proximus Luxembourg SA, onder de merknamen Tango en Telindus
Luxembourg, en in Nederland via Telindus Nederland. De internationale carrieractiviteiten van de Groep worden
uitgevoerd door BICS, een toonaangevende enabler van internationale communicatie, een van de belangrijkste
wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd.

Met zijn 12.931 medewerkers, die zich allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden,
realiseerde de Groep eind 2019 een onderliggende groepsomzet van 5.686 miljoen EUR.

Bezoek voor meer informatie www.proximus.com en www.proximus.be
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