Gelieve deze melding, samen met de nodige bewijsstukken, op te sturen of te faxen naar de FSMA, Toezicht
op de genoteerde vennootschappen en toezicht op de financiële markten,

Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

Fax 02/220 59 03
 E-mail info.fin@fsma.be (Meldingen per e-mail moeten schriftelijk worden bevestigd).

Meldplicht voor personen
met leidinggevende
verantwoordelijkheid en de
nauw met hen gelieerde
personen

Dit document is ook beschikbaar in het Frans en het Engels

Te melden gegevens

Deze melding vloeit voort uit de toepassing van artikel 25bis, §2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en de
artikelen 13 et 14 van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik ; deze teksten vormen de omzetting van de Europese wetgeving ter zake. Deze melding is
verplicht, wanneer de wettelijke toepassingsvoorwaarden zijn vervuld.. Indien de vereiste meldingen worden nagelaten, kunnen personen met leidinggevende personen en de gelieerde
personen administratieve sancties oplopen. In uitvoering van artikel 15 van voormeld koninklijk besluit maakt de FSMA de gemelde transacties openbaar op haar website. (1)
Naam en voornaam van de meldplichtige

Soort financieel instrument

Plaats van uitvoering

Marc Suykens

(
(
(

(
(

Naam van de betrokken emittent

Aantal

Eenheidsprijs

Care Property Invest

2000

13,45

Hoedanigheid van de meldplichtige (2)

Datum van uitvoering van de transactie

Totaalbedrag

18-06-2015

26900

Aard van de transactie

Munt

(

(

) persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid
( ) lid van een vennootschapsorgaan
( ) kaderlid met leidinggevende functie
) persoon gelieerd aan
(3),
( ) lid van een vennootschapsorgaan
( ) kaderlid met leidinggevende functie
( ) een andere gelieerde persoon

Adres en telefoonnummer meldplichtige (3)

(1)

(
(
(

) aandeel (
) optie
(
) warrant

) aankoop
) verkoop
) conversie

) converteerbare obligatie
) andere

(
(
(

) uitoefening optie
) uitoefening warrant
) intekening

) ter beurze
) buiten beurs

EUR

Handtekening meldplichtige

De gemelde persoonsgegevens worden verwerkt door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. De verwerking van deze gegevens door de FSMA heeft de voorkoming en repressie van marktmisbruik tot doel. De fysieke
personen waarvan de gegevens in deze melding zijn opgenomen, hebben het recht op toegang tot en rechtzetting van deze gegevens overeenkomstig de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
(2) In dit vakje moet worden aangekruist op grond van welke hoedanigheid de meldplicht van toepassing is, alsook, in voorkomend geval, de identiteit en hoedanigheid van de persoon waaraan men nauw gelieerd is. De gebruikte
categorieën van personen stemmen overeen met de definities uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten: lid van een vennootschapsorgaan (artikel 2, 22°, a),
kaderlid met leidinggevende functie (artikel 2, 22°, b) en gelieerde personen (artikel 2, 23°).
(3) Deze informatie is voor intern gebruik van de FSMA en niet voor publicatie bestemd.

