
FORMULIER TR.I BE
DEEL I

1) Status van de kennisgeving

2) Emittent

3) Reden voor de kennisgeving

4) Kennisgeving door

5) Kennisgevingsplichtige personen

lefinitief

Cnderschrijd¡ng van de laagste drempel

VeMerying of overdracht van stemrechtverlenende etfecten of stemrechten

Een moederonderneming of een ænkolerende peGoon

Adres (voor rechtspersonen)

Urbain Brits¡erslaan 5, '1030 Schaarbeek

Naam
(& rechtsvorm voor rechtspeßonen)

Arcopar CVBA (in vereffen¡ng)

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

Adres (voor rechtspersonen)
Nââm

(& rechtsvom voor rechtspersonen)

7) Datum van drempeloverschrijding

12t12t20't2 (DDi t\¡M/JJJJ)

8) Overschreden drempel (in %)

RETAIL ESTATES

1¿v-797-A¿7



9) Noemer

5413 122



'10) Details van de kennisgeving

Los van de
effecten

9o stêmGchten

Verbonden aan
effecten

Los van de efieclen

ffi

Nâ de trãnsactie

# slemrechten

Verbonden aan
effeclen

Vorige kenn¡sgev¡ng

230.652

37 754
2.692

q) Stemrechten

Houders van stemrechten

{rcoar CVBA lin vereffen¡no)

Au¡Dar NV

lnterfinanæ CVBA

TOTAAL

gEËIE!E:Þ.1e.!sÞ@e@!E

TOTAAL

hebben oebru¡K,

o/o stemrechten# stemrechtenTOTAAL (StemEchten & Gelijkgestelde financ¡éle
nstrumenten)

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

Auipar NV wordt gezamenl¡jk ge@ntroleerd doorArcopar CVBA (in vereffen¡ng) (en haar dochteryennootschap A@fin CVBA (¡n
vereffen¡ng)) en Arcplus CVBA (¡n veEffen¡ng). lnterfinance CVBA wordt rechtsfeeks gecontroleerd doorAuxipar NV Ar@par CVBA (in
vereffening) en Ar@plus CVBA (¡n vereffen¡ng) hebben geen contrclerende aandeelhouder(s).

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV

EE

Yo stemEchten

# stemrechten die
kunnen veMoryen

worden bü de
u¡toefenìng van het

¡nstrument

Uitoefeningstemün ol
-datumVeryaldatum

Na de transact¡e

Type f¡nancieel instrument

B) Gelijkgeslelde financië¡e ¡nstrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële
insûumenten

0Houder
niet langer/ zal



# stemrechten die kunnen veMoruen
worden bü de u¡toefening of de ænvers¡e

van het ¡nstrument
Aantal

Uitoef eningstermijn oj
-datum

Veryaldatum
(DD/Mt\r/JJJJ)Type flnanc¡eel instrument

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

Houder

13) Bijkomende informatie

C) Opmerklngen

De drempel van 3% werd ondeßchreden op 12 decembet 2012

13112t2012

Gedaan te

Op

Naam & Hoedan¡gheid

(DD^4M/JJJJ)

Ar@par CVBA (¡n vereffening) Handtekening

{antal

B) Aandelen zonder stemrechlen

Houder



FORMULIER TR.I BE
DEEL II

Kenn isgevingspl ichtige personen

Lasthebber

Facturatiegegevens

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de FSMA, Congressîaal 12-14, 1 000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december

1 992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de veMerk¡ng van persoonsgegevens

De FSMA veMerkt deze gegevens om de naleving te controleren van titel ll van de wet van 2 mei 2oO7 en zijn uitvoer¡ngsbesluiten De veMerkte persoonsgegevens

mogen, ¡n voorkomend geval, aan derden worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het

toezicht op de financiéle sector en de financiële diensten ln zoverre de verwerkte persoonsgegevens n¡et 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 art¡kelen 10 en 12 van de voornoemde wet

van 8 december 1992.

ContactDersoon
(voor rechtsDersonen)

Francine Swiooers

emaìl

x21246.50 11

Telefoon

Urba¡n Br¡ts¡erslaan 5. 1030 SchaarbeekArcooar CVBA lin vereffenino)

Naam
(& rcchtsvofm voot

rechtsoersonenl

Contactoersoon
(voor rechtsDersonenl

emailTelefoon
Naam

(& rechtsvorm voor
rechtsDersonen)

ContactDersoon
(voor rechfsDersonen)

Frâncine Swiooers

emailTelefoon

02t246.50 11

Adres

Urbain Britsierslaan 5. 1030 Schaarbeek

Naam
(& rechÍsvom voor

rechtsoersonen)

Arcooar CVBA (in vereffenino)


