FSMA

AUTOFITEIT VOOR FINAfiICIELE
DIENSTEN EN

Transparantiekennisgeving

'VIARKTEN
AUTOR E DES SEF]VICES ET
MARCHES FINANCIETiS

Formulier TR-1 BE
PART

I

1. Status van de kennisqevinq

2. Emittent
Naam

ldentlflcatlenummer

CPTION

)429-375-448

E

of ovordracht van stemrechtverlsnende effecten of stemrecht€n

4. Kennisoevinq door

E

Een persoon die alleen kennis geeft

5. Kennisqevinqsplichtige personen

Adres (voor lurldlsche entltelten)

Naam
Eric Van Zele

6. Ovefdfaqe(S) van stemfechten

Hertenlaan 9, 1560 Hoellaart

(enkel ln le vullen indien arlikel 7 van de wet van 2 mel 2oo7 van toepassing is)

Adres (voorJurldlscho entltelten)

Naam

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

7. Datum van drempeloverschriidinq
06t0312017

8. Overschreden drempel

(DO/MMffYYY)

1in v"1

lndien de deelnemlng ls gedaald onder de laagste drempel,
staat het u vrlj om geen c[fergegevens ln te vullen ln rubriek 10

9. Noemer

181 120 091

f)

celieve oe noemer in te geven atvorens de clifergegevens tn te vulten

10. Details van de kennisgevino

A)

Stemrechten

Vorlge kennlsgevlng
#

stemrechten

Na de
#

V€rbonden aan
effecten

Houders van st€mrechten
Eric Van Zsle

tfansactle

stemrechten

lggJg!

%

d€ effectsn

12925 170
TOTAAL

12926 170

atemrechten

Verbond€n aan
eff€clen

Los van de effectgn

7.14o/o

0

Beglnnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met
en veruolgens elndlgen met personen dle "alleen" zlJn.
Voor "groepen", beglnnen met de ultleme controlerende natuurllke persoon ofJuridlsche entiteit.
De totalen. subtotalen en yo zullen oeactuallseerd worden na oebrulk van de knoo IBEREKENENI.

7,14%

0,00%

Na de transactle

Houders van
gelIkgestelde
fl nanclele lnstrumenten

Type flnancleel lnstrument

# stemrechten
dle kunnen

Verualdatum
of -datum
DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY ol lekst

worden
veruoruen bl, de
ultoefenlng van
het lnstrument

%

TOTAAL

f)

De

stemrechten

Afifllkkellng

0,00%

totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te hebben gebrutK

TOTAAL (A & B}

# stemrechten

12925 170

%

stemrechten
7,14%

(in voorkomend geval)

Houder

1

zal niet langer/ zal
opnleuw

stomrechten houden vanaf

3. Biikomende informatie

Gedaan te Louven

10t03Do1

Naam & hoedanlgheld Eric Van Zelo

(DD/MMlffi/Y)

Handtekenlng

