
Definitief  

Naam MITHRA PHARMACEUTICALS
Identificatienummer 0466-526-646

0

4
 + 

    

0

2
 + 

0

Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Marc Coucke   - 
Alychlo NV   + 

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

Naam
(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

 A  + 

Klik

7) Datum van drempeloverschrijding

30/06/2015 (DD/MM/JJJJ)

15

30.542.992
 

FORMULIER TR-1 BE
DEEL I

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

1) Status van de kennisgeving

2) Emittent

Adres (voor rechtspersonen)

Houden van een deelneming op het ogenblik van de beursintroductie

4) Kennisgeving door

5) Kennisgevingsplichtige personen

-

3) Reden voor de kennisgeving

 

Adres (voor rechtspersonen)

Een moederonderneming of een controlerende persoon

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

Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke

9) Noemer

8) Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, staat het u vrij om geen cijfermatige gegevens in punt 10 in te vullen



A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden aan 
effecten Los van de effecten Verbonden aan 

effecten
Los van de 

effecten S

Marc Coucke 1.168.802 3,83% 1  - 
Alychlo NV 3.882.584 12,71% 1  - 
Mylecke Management Art & Invest NV 81.738 0,27% 1  - 
subtotaal 5.133.124 16,81% S  + A

TOTAAL 5.133.124 0 16,81% 0,00%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële 
instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn 

of -datum

# stemrechten die 
kunnen verworven 

worden bij de 
uitoefening van 
het instrument

% stemrechten

 + 
TOTAAL 0 0,00%  

 TOTAAL (Stemrechten  & Gelijkgestelde 
financiële instrumenten) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 5.133.124 16,81%

(DD/MM/YYYY)

Houder zal niet langer / zal 
opnieuw 0  + 

% stemrechten

Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen

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

Mylecke Management Art & Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Alychlo NV en onrechtstreeks door Marc Coucke.
Alychlo NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Marc Coucke.

stemrechten houden vanaf

(met betrekking tot alle vervaldata)

Na de transactie

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

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

Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens 
eindigen met de personen die "alleen" zijn.

De totalen, de "subtotalen" en de % zullen geactualiseerd worden na de knop 
<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

# stemrechten

10) Details van de kennisgeving

Na de transactie




