FSMA

AUTORITEIT VOOR F!NANCIELE
DIENSTEN EN MARKTEN

Trans pa rantiekenn
Formulier TR-l BE

AUTONITE DES SERVICES ET
MARCHES FINANCIERS

PART

is

geving

I

1. Status van de kennisqevinq
d6finitief

2. Emittent
OPTION

Naam

ldentificatienummer

0429-375-448

3. Reden voor de kennisqevinq

E

VeMeruing of overdracht van stemrechtverlenende efJecten of slemrechten

4. Kennisqevinq door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

5. Kennisqevinqsplichtiqe personen

Adres (voor ruridische entiteiten)

Naam
Raju Dandu

305800 Sudbury Cl, Farmington Hills, Ml 48331-'1368, USA

Danlaw inc

41131 Vincenti Courl, Novi lMichigan 48375, USA

6. Ovefdfaoe(s) van stemrechien

(enkel in te vullen indien artikel 7 van de wet van 2 mei 2oo7 van toepassing is)

Adres (voor juridische entiteiten)

Naam

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

7. Datum van drempeloverschriidinq
30to612017

B, Overschreden drempel

1in

(DD/Mt\4/YYYY)

oz"y

lndien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel,
staat het u vrij om geen cijfergegevens in te vullen in rubriek 10

9

Noemer
297 584.091

(f

Gelieve oe noemer in te geven alvorens de cufergegevens in te vullen

10. Details van de kennisqevino

A)

Stemrechten

Na de transactie

Vorige kennisgeving
#

stemrechten

#

stemrechten

Verbonden aan
etfecten

Houders van stemrechten

%

Los van de effecten

0

0,00%

Danlaw lnc

19 470

748

50 660 748

17,02o/o

Sous-total

19 870.748

50.660 748

17,O2o/o

Raju Dandu

0

TOTAAL

$
v

50.660.748

0

stemrechten

Verbonden aan
etfecten

't7,o2%

Beginnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met X,
en veruolgens eindigen met personen die "alleen" zijn.
Voor "groepen", beginnen met de ultieme conirolerende natuurlUke persoon ofjuridlsche entiteit.

Los van de effecten

0,00%

N! de traniscllo

,
Houde€ van
gell.lk0oEtcldt

VEryaldatum
Typo flnrnclo6l lnstrumqnt

UltoofonJngEtqrmlln
ol ahtunr

tinIncl0l6 ln5lrumenteo
DD4,tITYYYY

DO4to,tfiYYaf

Hrl

stsmrcchton dlq
kqnnen vrorden
vorworyetr bl, do

TOTAAL

0

Ds

lolilstr.ullcn

0

Atwlkkellng

0.00%

pa$ gq.ctqallseqrd \eordon nn d0 hnop <ltEREK€NEll> t€ trobhoI gobrulkt.

I

TOTML (A & BI

Elomroshlon
50,060.748

13. Biikomende informqtlq

Gedaan to Leqyen

o7/oTtmtl

3A

rtonrc{hten
17.02%

tr

zal Dl€l lang6r / zal
opnlaua/

Houd6r

Naarn & hg6danlghold

% 6lcn)rcchlcn

t,lt0of0nln0 v!n
het lnrlrumenl

(oDIMU,YYYY)

Handleksdlng

FSMA

Tra nsparantiekennisgeving
Formulier TR-1 BE
PART II

Naant

Arires

leloloon

omall

Adres

3o/efoon

antall

Actres

telefoon

ernall

Raltr Dandu

305800 SudtrurvCl. Farntlnoton Hills i.4l 48331.1368. USA

Danlalr inc

41131 Vincentl Court, Novi [,,lichisan 48375. USA

coillaclpe/soolt
(v o

o

I

o a

r

Iu

rldi

sc

ha sntlt ai ten)

Lasthebber
Naam

coillaclpersoon
(v

Iu

rldl $ch e o ntl

to

ll,tlJl

Facturatiegegevens
Naem
Option

Gaston Geenslaen 14.3001 Heverlee

0'16t317411

conlaclpersoon
(voor

I u

rl dl sc h e a nlile lten'l

s.lheunissen(Oootion.com

De persoonsgegevens die vla dit formulier worden verstrekt, zullen door de FSMA, Congre$sfaal12-14,1000 Brussel, worden venvorkt conform do v/et van I december 1 992 tot
beschernting van do persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de venrverking van persoonsgegevens.
De FSMA verwetkt deze gegevens om de naleving te conlroleten van titel ll van de wet van 2 mel 2Ao7 en zljn ultvoedngsbssluiten. Ds veMerkte persoonsgegovens mogen, in
geval, aan detden worden meegedeeld op de voonryaarden als bedoeld ln de artlkelen 74 enTSvan d6 v/et van 2 augustus 2002 bebeffende hel toezicht op de linanciEle
sectot en de financl6le diensten, ln zoverre de venverklo persoonsgegevsns nlet ondei hel beroepsgehelm van de FSMA vallen, hebben de natuudUk€ porsonen van wie
persoonsgegevens ziJn venverkt, recht op toegang en op verbetering van dle gegevens, conform de artikelen 10 en '12 van de voornoemde wet van I decomber 1992.

