
AUTORITEIT VOOR FINANCIETE
DIENSTEN EN MAfiKTEN

AUTORIT€ DES SERVICES ET
MANCHES FINANCIERS

Trans parantieken n is gevi ng
Formulier TR-l BE
PART I

FSMA

1. Status van de kennisqevinq

2. Emittent

Naam

ldentlflcallenummer

3. Reden voor de kennisqevinq

OPTION

0429-375-44A

of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten E
4. Kennisqevino door

5. Kennisqevinqsplichtiqe personen

Naam Adres (voor Juridlsche entltelten)

Jan Callewaert Vanden Tymplestraat 43 bus 5, 3000 Leuven

6. Overdraoe(s) van stemrechten (enkel in le vullen indien artikelT van de wet van 2 mei 2oo7 van toepassing is)

Naam Adres (voor Jurldlsche entltelten)

$ Gelieve in "PART ll" de gegevens van de personen bedoeld ln
rubrieken 5 en 6 verder aan te vullen

7. Datum van drempeloverschriidinq

(DD/MM/YYYY)

8. Overschreden drempel 1in "2";

15

It lndien de deelneming ls gedaald onder de laagste drempel,
staat het u vriJ om geen cufergegevens ln te vullen in rubriek.l0

9. Noemer

181 120 091

tl Gelieve de noemer ln te geven alvorens de cijfergegevens ln te vullen

10. Details van de kennisgeving

TOTAAL

tr

E

E

Beginnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met
en veruolgens eindigen met personen die "alleen" ziln.

persoon die alleen kennis geeft

A) Stemrechten Vorlge kennlsgevlng Na de transactle

# 6temrechten # stemrechten % atemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan
effecten lggJe! de effecten

Verbonden aan
effect€n

Los van de effecten

Jan Callewaert 14 809 008 33 023 973 18,230/o

33 023 973 0 18,230/o 0,00%

It
Voor "groepen", beginnen met de ultleme controlerende natuurlijke persoon ofjuridische entiteit.
De totalen. subtotalen en % zullen oeactualiseerd worden na oebruik van de knoo IBEREKENENI.

E



UltoefenlngstermUn
of .datum

oD/MM/YYYY of tekolDD/I\4M/YYYY

TOTAAL (A & B}

Na de transactle

Verualdatum

B) GelIkgestelde flnanclgle
lnstrumenten

Houders van
gelUkgestelde

fl nanclgle lnstrumenten
Type flnancleel lnstrument

TOTAAL

$ De totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te hebben gebrulK

# stemrechten
dle kunnen

worden
vemoruen b[ de
ultoefenlng van
het lnstrument

% stemrechten

+

zal niel langor / zal
opnieuw

0,00%

33 023 973

stemrechten houden vanafHouder [l

0

Gedaan te Leuven

# stemrechten

Jan Callewaert

Afwlkkellng

13t03/2017 (DD/MM/YYry)

Naam & hoedanlgheld
Handtekening

% stemrechten

't8,23%


