
AUTORITEIT VOOTT FINAT,iCIELE

DIENSTEN EN MARKTEN

AUTORITE DES SERVICES ET

MARCHES FINANCIERS

Transparantiekennisgeving
Formulier TR-1 BE
PART I

FSMA

2. Emittent

Naam

ldentificatlenummer

3. Reden voor de kennisoevino

4. Kennisqevinq door

5. Kennisqevinqsplichtiqe personen

OPTION

0429-375-449

Naam Adres (voor jurldische entitelten)

Jan Callewaen Vanden Tymplestraat 43 bus 5, 3000 Leuven

6. Ovefdraqe(s) van stemrechten (enkel in te vullen indien artiket 7 van de wet van 2 mei 2oo7 van toepassing is)

Naam Adres (voor iuridische entltelten)

Gelieve in "PART ll" de gegevens van de personen bedoeld in

7. Datum van drempeloverschriidinq

30106t2017 (DD/r\4M/VYYY)

8. Overschreden drempel 1in x1

|D lndlen de deelneming is gedaald onder de laagste drempel,--' staat het u vrii om geen cijfergegevens in te vullen ln rubriek.lO

9. Noemer

297.584 09'l

$ Getieve de noemer ln te geven alvorens de cufergegevens ln te vullen

TOTAAL

Beglnnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met E,
en veryolgens elndigen met personen die "alleen" zirn.
Voor "groepen", beginnen met de ultieme controlerende natuurlllke persoon ofjuridische entiteit.

ffiof overdracht van stemrechtverlenende effecten ol stemrechten

Een persoon dje alleen kennis geeft

A) Stemrechten Vorlge kennlsgevlng Na de transactie

# stemrechten # stemrechten o/. stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan
effecten Los van de effect€n

Verbonden aan
effecten

Los van de effecten

71.247.973 0 23,94% 0,00%



Na de transactie

Houders van
gelijkgestetde

flnancigle instrumenten
Type financleel lnstrument

Verualdatum

OD/MM/YYYY

of.datum

DD/MMryYYYol tokst

# stemrechten
dle kunnen

worden
verworuen bij de
uitoefenlng van
het lnstrument

% stemrechten Afwikkeling

0,00%
TOTML

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

TOTML(AA B)
# atemrechten % stemrechten

71.247.973 23,94%t'l i i ii -l i j j 
' 
i li in

(in voorkomend geval)

Houder

13. Biikomende informatie

Gedaan te

Naam & hoedanlgheld

zal niet langer / zal
opnieuw

(DD/tVt rrYYY)

stemrechten houden vanaf

Handtekenlng
Jan Callowaert


