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OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP 1.044.630 NIEUWE AANDELEN
EN OPENBAAR AANBOD TOT VERKOOP VAN 926.302 BESTAANDE AANDELEN

AANVRAAG TOT OPNEMING OP EUROLIST BY EURONEXT BRUSSELS 
VAN DE 3.656.205 UITGEGEVEN AANDELEN

Inschrijvingsperiode Van 5 tot en met 19 oktober 2006, met mogelijkheid van vervroegde afsluiting vanaf 12 oktober 2006 
om 16 uur, behalve voor de bestaande aandeelhouders die geen afstand gedaan hebben van hun 
voorkeurrecht en die kunnen inschrijven tot en met 19 oktober. Bij vervroegde afsluiting zal er een 
persbericht worden gepubliceerd.

Prijs van het Aanbod EUR 41 per aandeel (plaatsingsprovisie inbegrepen).

Aangeboden aandelen Het Aanbod heeft betrekking op 926.302 bestaande aandelen (exclusief de overtoewijzingsoptie) en 
op 1.044.630 nieuwe aandelen.

Voorkeurrecht 292.743 bestaande aandelen (11,2%) die geen afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, zullen 
het recht hebben om onherroepelijk in te schrijven op 117.097 nieuwe aandelen (2 nieuwe aandelen 
tegen 5 bestaande aandelen).

Dividendgerechtigheid van de aandelen 1 juli 2006
De aandelen zullen geleverd worden coupon nr. 1 en volgende aangehecht.
De dividenden zullen niet onderworpen zijn aan roerende voorheffi ng.

Overtoewijzingsoptie Het banksyndicaat beschikt over een overtoewijzingsoptie gelijk aan maximum 99.375 bestaande 
aandelen. Deze optie is uitoefenbaar gedurende 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van 
eerste notering van de aandelen. 

Eventuele verdeling van de aanvraag In geval van overinschrijving zal de verdeelsleutel in principe op 21 oktober 2006 worden gepubli-
ceerd. Aanvragen ingediend bij de Lead Manager en de Co-Lead Managers kunnen een preferentiële 
toewijzing genieten.

Publicatie van het resultaat van het Aanbod in principe op 21 oktober 2006

Datum van eerste notering in principe op 23 oktober 2006

Betaal- en leveringsdatum 25 oktober 2006

Vorm van de aandelen en kosten De aandelen zijn slechts materieel leverbaar op uitdrukkelijk verzoek van de beleggers die in dat 
geval de kosten vermeld in het prospectus zullen dragen.

Inschrijving en aankoop Bij Bank Degroof, Dexia Bank, KBC Bank et CBC Banque (zonder kosten), of bij andere fi nanciële 
instellingen (eventuele kosten ten laste van de investeerder).

Overeenkomstig artikel 58 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 hebben de experts Stadim CVBA 
en de Crombrugghe & Partners NV een kwartaalwaardering van het vastgoed van Aedifi ca uitgevoerd 
per 30 september 2006. De reële waarde bedraagt EUR 185.825.800 en de investeringswaarde EUR 
190.808.000. Het resultaat van deze kwartaalexpertise is niet van aard om de prijsvork van het Aanbod 
te beïnvloeden, zoals die in het prospectus vermeld is.

De netto boekwaarde per aandeel in de proforma situatie per 30 september 2006 bedraagt EUR 38,48 
(in reële waarde) en EUR 40,30 (in investeringswaarde) op basis van de expertise van het vastgoed op 
30 september 2006.

Na afl oop van dit openbaar aanbod zal het kapitaal verhoogd zijn met EUR 23.962.454,18 tot 
EUR 83.868.596,24 in totaal. De kapitaalverhoging bevat bovendien een uitgiftepremie van EUR 
18.027.597,76.

Wij vestigen de aandacht van de beleggers op de risicofactoren vermeld in het prospectus.

Het prospectus, goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en 
bestaande uit de samenvatting, de nota betreffende de roerende waarden en het registratiedocu-
ment (jaarverslag 2005/2006), is kosteloos ter beschikking van de beleggers op de maatschappelijke 
zetel van Aedifi ca, bij Bank Degroof (+ 32 (0)2 287 95 52), bij Dexia Bank (+ 32 (0) 800 13 222) en bij 
KBC Telecenter (+ 32 (0)3 283 29 70) of aan de loketten van de voornoemde banken. Het prospectus 
kan eveneens geraadpleegd worden op de volgende websites : www.aedifi ca.be, www.degroof.be, 
www.dexiainvestor.be, www.kbcsecurities.be en www.kbc.be.

Bovenstaande informatie is geen prospectus. Deze inlichtingen mogen niet verspreid worden bij het 
publiek van een ander rechtsgebied dan België en waar het aanbod zou moeten worden geregistreerd, 
goedgekeurd of onderworpen zou zijn aan een andere verplichting. Zij mogen niet rechtstreeks noch 
indirect verspreid worden in de Verenigde Staten waar het bod in geen geval zal worden opengesteld.
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