FORMULIER TR-1 BE (29-09-2008)
DEEL I
1) Status van de kennisgeving
Definitief

2) Emittent
Naam ARSEUS
Identificatienummer 0890-535-026

0

3) Reden voor de kennisgeving
Deelneming op 1 september 2008 (overgangsregeling)

1

4) Kennisgeving door

+

0
Een moederonderneming of een controlerende persoon

2

Een moederonderneming of een controlerende persoon

2

Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van effecten

6

+

5) Kennisgevingsplichtige personen
0
Naam (& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

Omega Pharma NV

Venecoweg 26 - 9810 Nazareth - België

Couckinvest NV

Waregemstraat 26 - 8570 Anzegem (Vichte) - België

Marc Coucke
Chloé Coucke
Alysée Coucke

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

ICB
Pensioenfonds

+

Adres (voor rechtspersonen)

Naam (& rechtsvorm voor rechtspersonen)

A
Gelieve in deel II de gegevens van de personen bedoeld in punten 5 en
6 verder aan te vullen

Klik

7) Datum van drempeloverschrijding
(DD/MM/JJJJ)

8) Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, dan staat het u vrij om punt 10 niet in te vullen

9) Noemer

31.195.121

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

+

10) Details van de kennisgeving
A) Stemrechten

Na de transactie

Vóór de transactie
# stemrechten

# stemrechten
Verbonden aan
effecten

Houders van stemrechten

% stemrechten

Los van de effecten

Verbonden aan
effecten

Los van de
effecten

S

Couckinvest NV

0

3.781.248

0

12,12%

0,00%

1

Marc, Chloé en Alysée Coucke

0

76.832

0

0,25%

0,00%

1

subtotaal

0

3.858.080

0

12,37%

0,00%

S

Omega Pharma NV

0

7.500.000

0

24,04%

0,00%

2

subtotaal

0

7.500.000

0

24,04%

0,00%

S

11.358.080

0

36,41%

0,00%

TOTAAL

+

Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens
eindigen met de personen die "alleen" zijn.
De totalen en de "subtotalen" zullen geactualiseerd worden na de knop
<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

Na de transactie

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële
instrumenten

Type financieel instrument

TOTAAL

Vervaldatum

Uitoefeningstermijn of
-datum

(met betrekking tot alle vervaldata)

# stemrechten die
kunnen verworven
worden bij de
uitoefening van het
instrument

% stemrechten

0

0,00%

0

0,00%

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

TOTAAL (Stemrechten & Gelijkgestelde financiële
instrumenten)
BEREKENEN

# stemrechten

% stemrechten

11.358.080

36,41%

+



11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen
De heer Marc Coucke houdt een rechtstreekse participatie in Arseus NV. De heer Marc Coucke is tevens hoofdaandeelhouder, voorzitter
van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van Alychlo NV. Alychlo NV is de hoofdaandeelhouder van Couckinvest NV, met de
heer Marc Coucke als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder. Couckinvest NV houdt een rechtstreekse participatie
aan in Arseus NV en in Omega Pharma NV. Schema in bijlage. Omega Pharma NV enerzijds, en Couckinvest NV en Marc Coucke zijn
verbonden partijen zoals bedoeld in het Wetboek Vennootschappen, maar treden als aandeelhouders van Arseus NIET op in gezamenlijk

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV
(DD/MM/YYYY)

Houder

zal niet langer / zal
opnieuw

0

stemrechten houden vanaf

+

13) Bijkomende informatie

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

Houder

Vervaldatum
(DD/MM/JJJJ)

Type financieel instrument

Uitoefeningstermijn of
-datum

# stemrechten die kunnen verworven
worden bij de uitoefening of de conversie
van het instrument

Aantal

Marc, Chloé en Alysée Coucke

warrants

28 januari 2011

17-28 januari 2011

2.836

Couckinvest NV

warrants

28 januari 2011

17-28 januari 2011

1.855.624

Marc Coucke

warrants

oktober 2012

mei 2010, mei 2011

50.000

2.836
1.855.624
50.000

+

B) Aandelen zonder stemrechten
Houder

Aantal

+

C) Opmerkingen

Gedaan te

9810 Nazareth

Op

31-10-2008

(DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid
Marc Coucke, voorzitter Couckinvest NV

Handtekening

+

