
Definitief  

Naam   SEQUANA MEDICAL

Identificatienummer   0707-821-866

0

2  + 
    

0
 

2  + 

0

Naam

Sensinnovat BV   - 

Francoise Chombar   - 

Rudi De Winter   - 

Maatschap Chione   + 

Naam

A  + 

PART II

 7. Datum van drempeloverschrijding

 

10/03/2022  (DD/MM/YYYY)

 

3

23,746,528
  

A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten
Los van de effecten

Verbonden aan 

effecten
Los van de effecten S

Francoise Chombar 0 0.00% 1  - 

Rudi De Winter 0 0.00% 1  - 

Maatschap Chione 0 0.00% 1  - 

 

Na de transactie

 10. Details van de kennisgeving

 8. Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, 

staat het u vrij om geen cijfergegevens in te vullen in rubriek 10

 9. Noemer

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

Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

% stemrechten# stemrechten

Transparantiekennisgeving

Formulier TR-1 BE

PART I

Gelieve in "PART II" de gegevens van de personen bedoeld in 

rubrieken 5 en 6 verder aan te vullen

 1. Status van de kennisgeving

 2. Emittent

 3. Reden voor de kennisgeving

Adres (voor juridische entiteiten)

 5. Kennisgevingsplichtige personen

 4. Kennisgeving door

Adres (voor juridische entiteiten)

 6. Overdrager(s) van stemrechten (enkel in te vullen indien artikel 7 van de wet van 2 mei 2007 van toepassing is)

Een moederonderneming of een controlerende persoon

 

Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

 



Sensinnovat BV 900,769 3.79% 1  - 

Subtotaal 900,769 3.79% S  + 

TOTAAL 900,769 0 3.79% 0.00%

Beginnen met "groepen" van houders, subtotalen toevoegen met S, 

en vervolgens eindigen met personen die "alleen" zijn.  

Voor "groepen", beginnen met de ultieme controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit. 

De totalen, subtotalen en % zullen geactualiseerd worden na gebruik van de knop [BEREKENEN].



B) Gelijkgestelde financiële 

instrumenten  

Houders van

gelijkgestelde

financiële instrumenten

Type financieel instrument
Vervaldatum 

DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn 

of -datum 

DD/MM/YYYY of tekst

# stemrechten die 

kunnen worden 

verworven bij de 

uitoefening van 

het instrument

% stemrechten Afwikkeling

 + 

TOTAAL 0 0.00%  

 TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 900,769 3.79%

(DD/MM/YYYY)

Houder zal niet langer / zal 

opnieuw
0

Gedaan te Tessenderlo
 

 

15/03/2022  (DD/MM/YYYY)

Naam & hoedanigheid Rudi De Winter, Gedelegeerd Bestuurder
Handtekening   

    

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

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

Sensinnovat BV is jointly controlled by Rudi de Winter and Françoise Chombar via Maatschap Chione.

 13. Bijkomende informatie

Na de transactie

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

 stemrechten houden vanaf

De Winter Rudi (Mar 15, 2022 14:29 GMT+1)
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