
1 ) Status van de kennisgeving

)eflnltiêf

2) Emittent

Neam

3) Reden voor de kennisgeving

DrempeloveEchrijdlng door peßonen dle ln onderllng overieg hendelen

4) Kennisgeving door

Peßonen dle ¡n ondeñlng ovedêg hândelen dle €€n akkoord hebben gesloten aangaândè het bezlt, de veNeru¡ng ol de overdEcht van
sffocten

5) Kennisgevingsplichtige personen

6) Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is)

Nâåm
(& rechlsvom voor rechtspeGonen)

Adres (voor rechtspersonen)

E

E

7) Datum van drempeloverschrijding

8) Overschreden drempel (in %o)

30tîBt õ1e

65

(DD/Mf\itlJJJJ)

9) Noemer

1.732.621

Gel¡eve de noemer in te qeven alvorens de ciifercêqevens in te vullen

Naam
(& rcchtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

STAK COOVAN Prins Bemhardplein 200 -'1097 JB Amsterdam - Nederland

Dan¡ël €n Edlth Coopman - De Baedts Kere 103 - 9950 Waarschoot - Belglé

NV Femcoo lnvest Kere 103 - 9950 Waârschoot - Bolgið

Burgerlljk6 Meatschep Sallas Kere 103 - 9950 Waarschoot - Belg¡¿t

NV fvl6 S¡nt"Comeliusstraat 2/302 - 9030 Gent-Mariakorko - Belglð



10) Details van de kennisgeving

TOTAAL

Beqinnen mel "oroeoen" van houders, Subtotalen berekenen en veruolqens
e¡ndiqen met de personen dle "alleen" z¡¡n.

De totalen. de "subtotalen" en de % zullen qêactuåliseerd wordEn na dê knoo
:cEBErErEÞle-beþþs!-seþfci!!

B) Gelükgestelde f ¡nanciéle ¡nstrumenten Nâ de tGnsactle

instrumenten
Type flnancieel instrument Verualdatum

U¡toefen¡ngstemün
of -detum

# stemrechten dle
kunnen veruoruen

wordên bü de
ultoefen¡ng van
het instrument

% stemrechtan

0 0,007.TOTAAL (mat bbkklfg totâlle voruåldrh)

De totalen zullen pas ceactuallseerd worden na de knoo <BEREKENEN> te
bebbc!-ssuci$

TOTAAL (Stemrechten & Gêlilkgestelds
l¡nanc¡ële instrumêntsn)

# stemrechten % stemrechten

1.161.288 67,02Vo

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

Gel¡eve h¡er te beschriiven of een schema als biilaqe toe te voeqen

door STAK Coovan en M6, in overleg handelend.
controleren (v¡a lussenholdings NV Fâmcoo lnvest, Sticht¡ng Coopman en Burgêrlüks Maatschap Sallas) de Stichting Coovan. NV M6

heeft gêen controlerende aandeelhouder.

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV

Houder
niet langer/ zal stemrechten houden vanaf

I

Vorige kennlsgevlng Na de transectieA) Stemrechten

% stemrechten

Verbonden ean
effecten tggJeqde effecten

Verbonden aan
eff€ctên

@4!-de
sffeclsnHoudeß van stemrechten

0 0 0,00%Dani¿¡l ên Ed¡th Coopman - Dê Baedts

1.130.620

30.668 1,770/oNV M6

STAK I
'L119.620

41.668

r.r6r.288 0 67,020/o 0,00%

i 't,,rl Jri

c



A) Converteerbarê obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

Houder Type fìnâncìeel instrument
Vervaldetum

(OD/Mf\,|/JJJJ)
U¡toefeningstermün

of -datum
Aântel worden bij de uitoefening of de conve6¡e

vân het ¡nstrument

I 3) Bijkomende informatie

C) Opmerk¡ngen

Gedaan te

Op

Naam & Hoedanigheid

lloTtrolß (DD/M¡/VJJJJ)

\/ô^. qTÂK Côô\/ÂN

\/ôôr ñ\/ ìrA - n¡ú nê Râ.kêr

Hândtêkening

Handteken¡ng

B) Aendelen zonder stemrechten

Houder Aantal


