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HOOFDSTUK 1 VAN DE WET VAN 2 MAART 1989
Formulier A : eerste kennisgeving van deelneming in een genoteerde vennootschap
0. Op te sturen naar :
• de betrokken genoteerde vennootschap
• Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Toezicht op de financiële informatie en markten
t.a.v. de h. G. Delaere, Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL
fax : +32(2)220.59.03 - e-mail : fmi.fin@cbfa.be
1. Naam van de betrokken vennootschap : Arseus N.V
2. Gegevens over de persoon die de kennisgeving opstelt1 als kennisgever optredend voor eigen
rekening / als kennisgever optredend voor andermans rekening2 / als lasthebber3
a) natuurlijke persoon
naam + voornaam
adres
tel. (facultatief)
b) rechtspersoon
rechtsvorm + naam
maatschappelijke zetel
tel.
fax
naam en hoedanigheid van wie de
kennisgeving ondertekent

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Fortis Investment Management Belgium (FIM
Belgium SA)
Avenue de l’Astronomie,14
1210 Bruxelles
02/274.8599
02/274.8206
Françoise Lemoine
Compliance Officer

3. Gegevens begrepen in de kennisgeving
Voorafgaande opmerking
In geval van kennisgeving door personen die verbonden zijn of in onderling overleg optreden, worden de
tabellen I en II zo veel keer als nodig ingevuld :
• eerst voor elk van de betrokken personen afzonderlijk, zelfs indien niemand van hen alleen een
drempel bereikt (cf. art. 8, § 1, 3° van het KB van 10 mei 1989)4;
• vervolgens voor alle verbonden of in onderling overleg optredende personen samen (cf. art. 2, § 1 en 2
van de wet van 2 maart 1989).

1
2
3
4

Hierna schrappen wat niet past.
M.n. als een derde rechten houdt voor rekening van iemand anders.
Telkens een kennisgevingsplichtig persoon iemand anders belast met het uitvoeren van de kennisgevingsverplichting.
Tenzij het gaat om in onderling overleg optredende natuurlijke personen van wie niemand een aantal effecten bezit waaraan
5 % of meer van de bestaande stemrechten is verbonden : deze kunnen een gemeenschappelijke kennisgeving doen zonder
vermelding van de individuele houders (art. 2, § 3, lid 2 van de wet van 2 maart 1989).
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Tabel I : algemene gegevens
Naam van de betrokken vennootschap
Rechten in bezit van/gehouden voor rekening
van1 (schrappen wat niet past)
verbonden met

Arseus N.V.
Rechten in bezit van Fortis Investment Management Belgium
Sa gehouden voor rekening van ICBs beheerd
-

optredend in onderling overleg met

-

Datum waarop zich de omstandigheid heeft
voorgedaan op grond waarvan kennisgeving
verplicht is
Bronnen m.b.t. de noemer

9 oktober 2007
Arseus N.V.

1

Indien een derde rechten houdt voor andermans rekening.
* Voor natuurlijke personen : naam en voornaam + adres. Voor rechtspersonen : rechtsvorm, naam en adres van de
maatschappelijke zetel.

Tabel II : berekening van het quotum
1. Effectieve stemrechten verbonden aan effecten
• die het kapitaal vertegenwoordigen
• die het kapitaal niet vertegenwoordigen
2. Al dan niet potentiële toekomstige stemrechten,
voortvloeiend uit
• rechten en verplichtingen tot conversie in of
inschrijving op nog uit te geven effecten, m.n. :
◊ conversie van obligaties
◊ conversie van leningen
◊ uitoefening van warrants
◊ andere (zo nodig uitsplitsen)

noemer
(a)

teller
(b)

% (b/a)

31 195 121

1 316 434

4 900 575

-

36 095 696

1 316 434

4.22%

0.%

• rechten en verplichtingen tot verwerving van
uitgegeven effecten, m.n.:
◊ opties
◊ warrants op uitgegeven effecten
◊ verbintenissen op grond van een overeenkomst
◊ andere (zo nodig uitsplitsen)
Totaal

3.65%

Bijkomende vermelding :
Rechten en verplichtingen tot conversie in, inschrijving op
of verwerving van effecten met voorwaardelijke clausules,
m.n. :
• conversie van obligaties
250 000
250 000
• uitoefening van warrants
• andere (zo nodig uitsplitsen)
Voor de rechten en verplichtingen waaruit toekomstige stemrechten kunnen voortvloeien: uitoefentermijn of -periode
(Type + termijnen/periodes)
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4. Bijkomende gegevens te verstrekken indien het aantal gehouden effecten 20 % of meer bedraagt
(art. 8, § 3 van het KB van 10 mei 1989)
a. Verklaring van de politiek waarin de verwerving zich situeert :

7.

Aantal tijdens de 12 maanden vóór de kennisgeving verworven effecten en op welke wijze :
aantal

wijze

1. Effectieve stemrechten verbonden aan effecten
• die het kapitaal vertegenwoordigen
• die het kapitaal niet vertegenwoordigen
2. Al dan niet potentiële toekomstige stemrechten,
voortvloeiend uit
• rechten en verplichtingen tot conversie in of inschrijving
op nog uit te geven effecten, m.n. :
◊ conversie van obligaties
◊ conversie van leningen
◊ uitoefening van warrants
◊ andere (zo nodig uitsplitsen)
• rechten en verplichtingen tot verwerving van uitgegeven
effecten, m.n. :
◊ opties
◊ warrants op uitgegeven effecten
◊ verbintenissen op grond van een overeenkomst
◊ andere (zo nodig uitsplitsen)

5. Beschrijving, eventueel in de vorm van een organogram, van de controlestructuur van de
kennisgevingsplichtige vennootschap(pen) (facultatief)

Opgemaakt op ... ... ... ... ... ... te ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
(handtekening)
Bijlagen enkel te bezorgen aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(verplicht op grond van art. 4, § 1, eerste lid van de wet van 2 maart 1989) : de documenten betreffende de
verrichting(en) die tot de kennisgeving(en) aanleiding geeft/geven

