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

1 Definitief
2) Emittent
Naam ABLYNX
Identificatienummer 0475-295-446

3) Reden voor de kennisgeving

1

Verwermng of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stenirechten

4) Kennisgeving door
Een persoon die atleen kennis geeft

5) Kennisgevingsplichtige personen
Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

[

Gilde Europa Food & Agrrbusiness Fund BV.

Newtonlaan 91 , Utrecht, Nederland

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

Adres (voor rechtspersonen)

)& rechtsvorm voor rechtspersonen)

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

7) Datum van drempeloverschrijding
104)1012012

__1

8) Overschreden drempel (in %)

—1

9) Noemer

43,709,895

(nIiçein rte

(DD/MM/JJJJ)

‘

10) Details van de kennisgeving

Na de transactie

Vor(ge kennisgeving

A) Stemrechten

1/ stemrechten

Verbonden aan
eftecten

Houders van stemiechten
Gilde Europe Food & Agribusiness Fund BV
subtotaal

—

% stemrechten

(t stemrechten

2,941 772

1 539,047

3.52%

2,941,772

1,539,047

3.52%

1,539,047

TOTAAL

Los van de
effecten

Verbonden aan
effecten

Los van de effecten

1

3.52%

0

0.00%

Beginnen met “groepen” van houders. Subtotalen berekenen en vervotgens
gij ‘(gen met de pers en dle “alleen” zijn.
tien geactuatiseerd worden na de knop
De totaten, de “‘ibtotalen” en de %
<BEREKENEN’> te hebben gebruikt.

Na de transactie

B) Ge(i)kgeste(de financiële instrumenten

..

Houders van geh(kgeste(de tinanctele
instrumenten

.

.

.

Type financieel instrument

.

TOTAAL

Vervaldatum

Uitoeteningstermijn of
-datum

# atemrechten die
kunnen verwowen
worden bij de
uitoefening van het
instrument

t

TOTAAL (Stemrechten & Getijkgestetde financiële

na de kn

4 slemrechten
.

)

))

<BEREKENEN> te
hebben gebruikt.

em

stemrechten

.

1539,047

1 1

0.00%

0

(met betrekking totalte vervaldata(

1 instrumenten)

% stemrechten

.

3.52%

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

Getieve hier te beschrEven of een schema als bijlage toe te voegen
GEFAF BV has a majority shareho(det Gilde Sttategic Situations BV Newtonlaan 91 3508 AB Utrecht. the Nethertands, which has dsett a
majority shareho(der Ft( (nvestments Holding BV (a (ega( entity ot the Rabobank group). based al Croese(aan 18, 3521 CB Utrecht, The
Nethertanda: however Gilde Strategie Situationa BV bas no say in the decision to seti Ablynx ahares iwhich is taken independent(y by
Management ot the GEFAF BV), nor do they ho(d shares ot Ablyna direct(y.
,

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

Houder

nvt

zal niet langer 1 zal
opnieuw

stemrechten houden vanaf

r4Z’.

.,.

13) Bijkomende informatie

A) Conveileerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende ettecten

Houder

Type tinancieel instrument

t

Veivaldaturn
(DD/MM/JJJJ)

Uitoeteningstermijn of
-datum

Aantal

stemrechten die kunnen verworven
worden bij de uitoetening ot de conversie
van het instrument

m

nvt

B) Aandelen zonder stemrechten
Houder

nvt

1

Aantal

C) Opmerkingen
net

Gedaan te

Utrecht

8/1 0/201 2

(DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid
Pieter van der Meer

——

1 R

II

BE

rn

rechtsvorm

voor

4gL_s

(statutaire zetel voor rechtspersonen)

[

voor

Adres

voor rechtspersonen)

fWLULJIfL ZWI VUQI ÏfUfJIa(JWaUflfl,

(statutaire zetel

Telefoon

1
email

1

1
Contactpersoon

Lvoor rechtspersonen)

0031-30-2192549

Telefoon

Telefoon

Con

çpçsoon

beuqelsdijk

Contactpersoon
(voor rechtspersonen)

Lvoor rechtspersonen)

hi ,riIu1iik ( niIrhIthr c1rkin

email

email

beugelsdijk@gildehealthcajdirkLan beugelsdijk
10031-30-2192549 1

1

t

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de FSMA, Congresstraat 1 2-1 4, 1 000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december
1 992 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 verwerkte 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 financiële sector en de financiële diensten. In zoverre de verwerkte 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 1 0 en 1 2 van de voornoemde wet
van 8 december 1992.

gilde europe food & agribusiness Newtonlaan 91 Utrecht Nederland

htrcr)

Naam
(& rechtsvorm voor

Facturatiegegevens

nvt

!Y&in

rechtsvorm

rechÇpprsonen)

(&

Lasthebber

gilde europe food & agrIbus’JNewton laan 91 Utrecht Nederland

rechtspersonen)

(&

Kenn isgevingsplichtige personen

DEEL

FORMULIERTR-1

1

F

