
FORMULIER TR-1 BE 
DEEL I 

1 ) status van de kenntsgewing 

2) Emittent 

Naam 

Ident ficabenummer 

KEYWARE TECHNOLOGIES 

0458-430-512 

3) Reden voor de kennisgeving 

Vorwervjng of overdracnt van stemrechtvarlarenda affectsn =r stemrecnlen 

4) Kennisgeving door 

Ëftn noedarondamemtng or ean controlerende sersoon 

5) Kennisgevingsptichtige personen 

6) Overdrager(s).... wan stemrechten (enkel in te vutlen indien art. 7 van de v/et vantoepassing is) 

Gelieve in ceel II de gegevens wan de personen bodoeld In punten 5 1 
gn 6 vertier aan ttt viillenM 

7) Datum van drempeloverschrijding 

B>12;2009| (DD/MM/JJJJ) 

8) Overschreden drempel (in %) 

Jöl 

Indien de deelngmlnq is ggdaald ender do laagstr, dmR»F>ol. dan s<aat hot u vrij/XTipunt 10 niet in te vullon 

9) Noemer 

GelievR de noemer in te qevon alvorens äa ciifergegc/ens in te vullen 

Guy Wallabrock 

Dnjpsfina NV 

Federal Invest NV 

ftlussertxjnalel 1 t s - 25S0 Edagem 

IMussansurglei 116 - 2650 Edegetn 

D 

D 

I 

Ç 

Yd IV'91 21 ßne 90 



10) Details van de kennisgeving 

A) StemiBchlen 

Hcudors van «temrBctllen 

Guido W a l l e B m k 

Dnjporma NV 

Federal Invest NV 

v i U m s a l 

Vorige Kenniageving 

J* stemiQCfiten 

0 

0 

1.596.657 

I.BSe.eST 

TOTAAL 

Na de transact« 

*f i temrechten 

Vettenden oen 
effecten 

0 

0 

1.434.418 

1.434.41B 

1.494.418 

U » wan da effecten 

0 

a 
G 

o 

% stemrachten 

Veftonden aan 
affecten 

O.OOSt 

O.OOH 

9,97% 

9.97H 

9,87% 

Los van de 
af fectsn 

O.OOTi 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

Befl inncn nrel "g roepen" van houdore. Subtolalon bcrcl ienen en yorvofgcrrs 
eindigen m e l d e personen c)iB'*at(&en" Jt in. 

De totalen, de "sut>lotaton" an do V< tu i len goactualjscerd ^worden na de ^^'^oi^, 
gaEREKENEM:» to hobben oebruiM. 

B) GeT^kgestatde finandflle insirumanien 

Houttsrsvan gof i ^es te lda tinancfële 
{nstrumenlen 

Na dfl transaclie 

Type finandeBl insUunent 

TOTAAL 

S/ervaldatum 
Uiio»reningsterrntjn 

of-datum 

tt aemrecnten dïo 
Kunnen ve'wonftin 

wonlen fiij ds 
urtoBfening van 
het inslnimanl 

0 

'S stamracnten 

Q.otm 

DG totaten zuUgn pas nftaetuali&oord worden na de knon < S Ë R E K E N E W > te 
hebbon gebruikt . 

TOTAAL (StamreclTten ï GBijkgesteMa 
financial« Instruinenten) 

. B E R E K E N E N 

# stamrectiwri 

1.434.41 B 

Ä »temrechtan 

«.9T% 

i 

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

Gelievg hier Ie beschnfv^n of c c n schema afs fatila.ge fo^.fc voegen 

O« aandeelhouders van Fedar^ Invest NV zjjn Guido Wal labn3ek(49%}enOmpafra NV ^51%]. Da meanJertiGid van ti» aandalen van 
Dnjpafina ^4V zijn in handen van Guido Waltebroek. 

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

zal niat langer l'axai 
opnteuM 

stornrQcHten houden vanaf 

ed lV-91 Zl Bne go 



13) Bijkomende informalie 

A) Convefteeibar^ Qbfigaües en recmen om in te schnivan op nog niet uKgegaven starrr«chherienendo affecten 

Houd ar 

Federal Invest NV 

Type ünanaeel Instrument 

Warrants 

Ven*aldaium 
(DOiMWJJJJ) 

iaya9/2Di2 

Uiloefaningslcrnnijn 
ot -<la!\im 

1Brt)9/2012 

Aantal 

275.000 

# sternrectitan dia hunnen wsrwnrven 

van rietnslmmem 

275.000 k S 

B) Aandelen zonder stonnreclnen 

JD 

3d LVSi Zi Bne go 



O) 

(O 

CD 
O 

FORMULIER TR-1 BE 
DEEL II 

Kennisgevingsplichtige personen 

.'ä'ji'!'.'i.iy.",'.'.'j-v"i'-'_ 
jpr./lf'-iii>r.;<'/l.:/!i 

GuyWallebroek 

Drupafina NV 

Federal Invest NV 

fè!v'.Ü/?jll'.' • '̂"'''•' '•'"f'.'.(.'71-i'J.'yü'i:'iilliPili 

Mussenburglei 116- 2650 Edeflem 

Mussenburglei 116- Z650 Edegem 

Mussenburalei 116 - 2650 Edeqem 

J'J'.'ilO.Gi'. 

0475 77 63 46 

0473 77 83 46 

0475 77 83 46 

l!!!l,Xil_ 

HUido.wallebroek@skynel IJGuido Wallebroek 
guido.wa1lebroek@skynet.tJGuldoWallebroek 

ggido-wallebroek@skynet t Guido Wallebroek 

Lasthebber 

'•.'•. •VPI-'L',^"»^'''.'!.'•''-''""'. Tdyfoui\ oiK-M 

Facturatiegegevens 

Drupafina NV 

l'-'i '•.'.'.•' ü'? ' i £ i ' . ' . ' ( V'OOI ""t..'!?.^-') 

Mussenburglei 116 - 2650 Edegem 

TSO/R-J l l 
Jt^/çfcuii 

0475 77 83 46 

aiiijij h^-}.li-dllCU!!.-. 

guido.wallebroek@skynet.llGuido Wallebroek 

ui 

De persoonsgegevens die vla dit formulier worden verstrekt, iullen door de FSMA, Congresstraal 12-14,1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 decemtjer 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de venwerking van persoansgegevens. 
De FSMA venfverkt deze gegevens om de naleving te controleren van titel II van de wet van 2 mei 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten. De veiwerkte persoonsgegevens mogen, 
In voorkomend geval, aan derden worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van de wel van 2 augtJStus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten. In zoven-e de verwerkte persoonsgegevens niet onder het beroepsgeheim van de FSMA vallen, hebben de natuurlijke personen 
van wie persoonsgegevens zijn ven»œrkt, recht Op toegang en op verbetering van die gegevens, conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992. 


