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1. Status van de kennisqevino

2. Emittent

Dofinitief

Naam

ldentlf¡cat¡enummer

3. Reden voor de kennisqevino

Vererying of overdracht van de controle over een onderneming d¡e een deelneming houdt in een em¡ltent

4. Kennisqevinq door

Een moederondêrneming of êên controlêr€nde persoon

5. Kennisqevinqsplichtiqe personen

6. Overdraqef(S) van stemrechten (enkel ¡n te vullen indien artikel 7 van de wet van 2 mei 2007 van toepassing ¡s)

Naam Adres (voor jurldlsche entiteiten)

o Gel¡eve in "PART ll" de gegevens van de personen bedoeld ¡n

7. Datum van drempeloverschriidino

1010712017 (oD/MMTYYyY)

8. Overschreden drempel 1in 
oz"¡

65

o lndlen de deelneming ¡s gedaald onder de laagste drempel,
staat het u vr¡j om geen cijfergegevens in te vullen ¡n rubrlek 10

9. Noemer

LI J¿,O¿ I

Q Gelleve de noemeÍ in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

10. Details van de kennisoevinq

Naam Adres (voor iur¡dlsche entltelten)

Daniöl on Êd¡th Coopman - Ds Baedts

Burgerüke maatschap Sallas Kers 103,9950 Wåarschoot, Bêlg¡ë

Stichting Coopman Hoogoorddresf 15, 1 10 1 BA Amstêrdâm, Nedsrland

A) Stemrechten Vorige kenn¡sgeving Na de transactie

# stêmrechten # stemrechten % stemrechtên

Houders van stemrechten
Verbonden aan

effecten þgq de effecten
Verbonden aan

effêcten
Los van de effecten

Dan¡ël en Edith Coopman - De Baedts 0 0 o,oo./o

Burgerl¡ike maatschap Sallas 0 0 0,00%

Sticht¡ng Coopman 0 0 0,00%

Stichting Coovan 1.1 30.620 65,25./"1.1 30.620



Souslota¡ 1.130.620 1.1 30.620 65,25'/.

1.130.620 0 65,25% 0,00%

E

r'
TOTAAL

Beginnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met
en veruolgens e¡ndigen met personen die "alleen" zijn,
Voor "groepen", beginnen met de ult¡eme controlerende natuurl¡jke persoon ofjuridische entite¡t.
De totalen, subtotalen en yo zullen qeactualiseerd worden na qebruik van de knop TBEREKÊNENl.



B) Gelijkgestelde f¡nanc¡ële
instrumenten

Na de t¡ansactie

7o stemrechten
Houders van

geli¡kgestelde Type fi nancieel instlument
Vervaldatum

DD/MIVI/YYYY

U¡toêfeningstermün
of -datum

DD/MMAryYY of teksl

# stemrechten
d¡e kunnên

worden
veruoruen bij de
uitoefening van
het instrument

Añfl¡kkeling

0 0,00%IOTAAL

Q Oe totaten rullen pas geactual¡seerd worden na de knop <BEREKENEN> te hebben gebruikt

TOTAAL (A & B) # stemrechlen Yo stemrechten

r.130.620 65,25%

11. Vollediqe keten van qecontroleerde onderneminqen via dewelke de deelnemino daadwerkeliik wordt qehouden (in voorkomend gevat)

Dan¡el en Edrth L;oopman - De tsa€dts, via burger¡ijke maatschap Sallas, controleren n¡€t langer de dê6lnêm¡ng van St¡cht¡ng !;oovan ¡n

Ter Beke NV.

Stichting Coovan rcrdt gecontrolêêrd door Famcoo lnvest NV.
Famcoo lnv€st NV wordt gecontroleerd door Sticht¡ng Coopman.
Stichtìng Coopman wordt n¡et langêr gecontroleêrd.

12. Wanneer stemrechten worden gehouden inqevoloe volmacht voor één enkele AV

Houder zal niet langer /zal
opnieuw

stêmrechten houden vanaf

1 3. Biikomende informatie

openbaârmaking van belangr¡jke deelnêmingen ¡n emittenten waaruan aandel6n zijn toegelatên tot do verhand€ling op een gêregl€mentôerdg markt.

Gedaan te

(DO/MM¡ÍYYY)

Naam & hoedan¡gheid Daniël en Edith Coopman - De Baedts

Burgerlijke maatschap Sallas

Stichting Coopman

Handteken¡ng

Handteken¡ng

Handtekening

0

Ar,A,nÇc

-t


