FORMULIER TR-1 BE
DEEL I
1 ) status van de kennisgeving

2) Emulent
Naein I KEYWARE TECHNOLOGIES
Idoniificabenumme/ 0458-430-512

3) Reden voorde kennisgeving
Venveivtng of Dv«ntraclit van de controle over een onOetnoming die een deetnenting houdt in een emittenl
Verwei^ing el tïventracht van slemre^tvarlenenüe effecen of stemrecMen

l

4) Kennisgeving door
Een moederürdememrng of een controiefende persoon

5) Kennisgevingsplichtige personen

Guido Waltabroek
Dniparina NV

MussanDur^ai 116 - 2 6 5 0 Edegem

Fedt^rallrr/eslNV

Mussenbu/glei 1 1 6 - 2 6 5 0 E<l«gom

I

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

Gcllftvc in dcot II de qcqoveos vao do personen becoeld in p i n t e n S
en S verder aan lo vullen

7) Datum van drempeloverschrijding
2BA32g012|

(DnMM/JJJJ)

8) Overschreden drempel (In %)

Indien de deelneming ts oeoaatd onder üo laagste Ommaei. dan slaat hot u vrij ont punt 10 nk!t in 10 vulten

9) Noemer

Gelieve do noerr.or in te neven alvorens dt? ciirergeqeAins in te vtjilon

2d

Z9:60 Zl Bne 90

10) Details van de kennisgeving
Na de transactie

Vorige kennisgevinfl
ff slemfcchlen

Veitwnden aan
eftei^en

I^QUders van stemrachtan
Goido w a l l o t « ) e k
Federal i n v e a NV

Lom v a n d o efft:eten

0

0.00%

•

0.00%

0

1 450 »42

8,83%

1.493.966

1.450.942

TOTAAL

Los van de

Vertwoden aan
effetaen

0
1.4S3 988

Onjparma NV
subtotaal

% stemreüilen

Ut slemrecfiten

«,63%
0

1^150.942

D.otn.

a,6i%

I

a g q i n n o n fnct " q r p c p o n " van houders. Sufaiotalan berpkenc-ncn vorvolqcn';
•' '• eindigen gicl de personen die "alleen" aijn.
Do totalen. d o " s ü b t o t 3 k ' n " o n dG_% zullen geactuafisoerd w o r f l c n nà de Icnop
gBEREKENEN> te hetoben Qcbt^iW-

Na «lo Iransactie

B] Geli)t<gaste4dQ Tinaniziélo instrumonten

Houdere van flefijHujesteklE financiöla
ins-tiunenlen

Type Financieel instnjment

Vsrvalddtjm

Udoefeningstermijn
•1 -datum

TOTAAL

tt slemreciten die
kunnen werwonren*
xvorder Clj do
uÄoofenrig van ;
h&t retru-Tient •

% stenraüitan

0

0.00%

1

Oc tiatjion zullen pas geactualisaard x m r d e n na do k n o p <9EREKENEN> ti?
h>ebl>en qpbruikt

TOTAAL (Stemrechten i
financiële instrumenten)

Geï.jko»talda

1

BEREKENEN

ft stemrecMan

% stemrechten

1.450.942

B.63%

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadv^erkelijk wordt getiouden (in voorkomend geval)
Gcïicvc nier te bcschnjvcn pr ccn schema als bijlage loc <c v o c c c n
Dnjpafina NV svordt gecontroleerd docr Guido Wstlebraek.

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor éèn enkels AV
zal ni6t l a n g e r / z a i
Qprflsuw

là

stemrecMan houdan vana/

19-60 Zi Ene gg

I3j üijkomenae iniormsiie
A> Converteaitiare oMgaÜQS an rächten om in ia sc^njven op nog niet Lilgegsven stamrec^tvedancinde effecten

Type fmanaeel instnjmenl

HoLKtar

Vervaldaium

IDD;MM/JJJÜ)

U itoefenrtQst3miijn
of-datum

Aantal

ftslemrechten die kunnen wenwinren
vrordeo bij de uitoalaninfl of de converaie
vanhatinitmmenl

D
B) Aandelen zontler slemreciilan

C) G|im8r1cingan
Daipafma NV wordt aandeelhoucïer van Keyv^are Tec^^olt>gie& NV ra een genjisloze Tuse met Federal Invest NV v.a nol ahie M. 26J02/2012

Gedaan te

I Edegem

Op

<ODWKVJJJJ)

.Naam S. Hoedanigheid
Guido Walebraek. gadelagaere tje^tuurder DrupalJna NV

Zà

Hand le*ien ing

59:50 21 ßne 90

FORMULIER TR-1 BE
DEEL II
Kennisgevingsplichtige personen
.i.ri.-.-.q

i.'.v;iii/..;//ü .•.••.:M :-0::r

wr.liU-n-J^^i-diai

';'c!oi'iCin

i.-.'.'"'f.'trt,'i

Guido Wallebroek

Mussenburglei 116 - 2650 Edegem

0475 77 83 46

nuido.wallebroek@5kynet.t Guido Wallebroek

Drupatina NV

Mussenburglei 116 - 2650 Edegem

047S 77 83 46

guido waiiËbroek@5kynet.t Guido Wallebroek

Federal invest NV

Mussenburglei 116 - 2650 Edeqem

0475 77 83 46

guido.wallebroeK@;kynet.t|GuidD Wallebroek

Lasthebber
1

M'.-;ïr-;i;,v-.o.,.-.-i

tS^r,!!.";/:-- >'':?"i.>;iy>LÏ;.'.'i';t^'"^'i^ilLdJ'U

jyt'£^'-M

—
Ç.f.-i.:i;" ;?•; .•/:.=''i';i;

Facturatiegegevens
.•IC/;;.; s

i: c::t::'.'Oif^i vr.Oi
Dnjpafina NV

Mussenburglei 1 1 6 - 2650 Edegem

'C!!jfoi,n
0475 77 83 48

QUido.waiieDroeK@sKynet.tiGuldo Wallebroek

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de FSMA, Congresstraat 12-14,1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 6 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. . ,
•
De FSMA verwerkt deze gegevens om de naleving te controleren van titel II van de wet van 2 mei 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten. De venverkte persoonsgegevens mogen,
in voorkomend geval, aan derden worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
finandêle sector en de financiële diensten. In zoverre de.venwerkte persoonsgegevens niet onder het beroepsgeheim van de FSMA vallen, hebben de natuurlijke personen
van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, recht op toegang en op verbetering van die gegevens, conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992.
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O

