FORMULIER TR-1 BE
DEEL 1
1 ) Status van de kennisgeving

1

Definitief

2) Emittent
Naam IABLYNX
de nt 1 icatienu nimerj 0475-295-446

3) Reden voor de kennisgeving
[Jerwemin of overdracht van sfemrechtvertenende effecten of stemrechten
Onderachrijding van de laagste drempel

4) Kennisgeving door

1

Een persoon die alleen kennis geeft

5) Kennisgevingsplichtige personen
Naam
(& rechtavorm voor rechtspersonen)
Gilde Europe Food & Agribusiness Fund B

Adres Ivoor rechtsperaonen)

v.

Newtonfaan 91 Utrecht, Nederland

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

Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

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

•

7) Datum van drempeloverschrijding

1 17/fO/2012

1

)DD/MM/JJJJ)

8) Overschreden drempel (in %)

1

3j

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel. slaat het u vrij om geen cilfermaticie oegevens In punt 10 In te vullen

9) Noemer
43 709895

1 0) Details van de kennisgeving
A) Stemrechten

Vonge kennisgeving

Na de transactie

II stemrechten

II stemrechten
verbonden aan
ettecten

Houders van stemrechten

% ste’rechten
Los van de
effecten

verbonden aarr
effecten

Los van de effecten

Gilde Europe Food & Agribusiness Fund Bv.
TOTAAL
Beginnen met groepen van houde n. Subtofalen berekenen en vervolgens
BiL igen met de pers r en die ‘alleen’ ziin.
Do totaten, de subtotalen en de % zullen goacluallseer worden na de knop
<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

B) Gelijkgesteide financiële instrumenten

.

Na de transactie

.

.

Houders van gelrjkgestelde linanciele
rnstrumenten

.

.

Type tinancreet rnstrurnent

.

vervaldatum

TOTAAL

4 stemrechten die
kunnen verworven
worden brj de
uitoetenrng van het
instrument

..

Uiloeteningstermrjn of
-datum

..

% stemrechlen

.

(met betrekking tot olte oerootdato)

hebben gebruikt.

J

TOTAAL (Stemrechten & Getijkgestetde financiële
instrumenten)

stemrechten

o,

stemrechten

1-

1 1 ) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
als bijlage toe te voegen
GEFAF BV has a majotity shateholder Gilde Strategie Siluations Bv, Newlonlaan 91 3508 AB Utrecht The Nelherlands which has teelt a
mafority shareholder RI tnvestmrrrts Holding BV fa lege) entity of Ifre Rabobank gtoup), based al Croesetaan 1 8, 3521 GB Utrecht, The
Netherlands; however Grtde Slrategic Sduattons BV bas no say in the decrsion to set) Abtynx shares (whrch is taken independent)y by
managemenl 0) GEFAF BV), oor do lhey [rold shares of Ab)yna directly

1 2) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV

Houder

1

za) niet )arrger 1 zal

_j opnieuw

slemrechten houden sans)

13) Bijkomende informatie

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

Houder

Type financieel instrument

Vervaldatum
(DD/MfVL/JJJJ)

Uifoefeningstermijn of
-datum

Aantal

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

1

nvt

B) Aandelen zonder slemrechfen
Houder
nsd

1

Aantal

Gedaan te

r

J{kflc/’L4

Naam & Hoedanigheid
Pieter van der Meer

Handtekenin

