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Persbericht – Aedifica 
 

Resultaten van het openbaar bod 
Aandelen Aedifica globaal 3 keer overingetekend 

 
De Raad van bestuur van Aedifica heeft het genoegen u het grote succes van Aedifica bij het 
publiek naar aanleiding van de beursintroductie en de kapitaalverhoging . 
 
Het openbaar aanbod werd immers vervroegd afgesloten op 12 oktober : alle Aedifica 
aandelen, namelijk 1.044.630 nieuw aangeboden aandelen ter openbare onderschrijving en 
1.025.677 bestaande aandelen (inclusief de overtoewijzingsoptie) voor openbare verkoop 
werden onderschreven aan de aanbiedingsprijs van 41 € (inclusief de plaatsingscommissie).  
 
Ter herinnering, de vervroegde afsluiting had geen betrekking op de aandelen die 
voorbehouden zijn aan de bestaande aandeelhouders die geen afstand hebben gedaan van 
hun voorkeurrecht. Voor deze Voorbehouden Aandelen is de inschrijvingsperiode open 
gebleven tot 19 oktober 2006. Van de 117.097 Voorbehouden Aandelen werd er voor 
109.801 aandelen ingeschreven door de bestaande aandeelhouders. 
 
Aangezien het volledige aanbod globaal driemaal werd overingetekend (ongeveer vijfmaal 
door de institutionele beleggers en meer dan tweemaal door de particuliere beleggers), heeft 
het banksyndicaat gebruik gemaakt van de hem toegekende overtoewijzingsoptie. Bijgevolg 
werd een totaal van 2.070.307 aandelen (inclusief de overtoewijzingsoptie) verdeeld onder 
de beleggers en de bestaande aandeelhouders. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het prospectus wordt 75 % van de aangeboden 
aandelen (exclusief de aandelen van de overtoewijzingsoptie en de Voorbehouden Aandelen 
zoals gedefinieerd in het prospectus) toegewezen aan de particuliere beleggers. 
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De orders van de particuliere beleggers worden verdeeld conform volgende 
toewijzingssleutel:  
 

 
 
 
 
 
Aantal gevraagde aandelen 

Orders ingediend bij Bank 
Degroof 

Dexia Bank, KBC 
Securities, KBC Bank en 

CBC Banque 
 
Toegewezen aandelen 

Orders ingediend bij 
andere financiële  
tussenpersonen 

 
 
 
Toegewezen aandelen 

1-100 60 % 36 % 
> 100 45 % 27 % 

 
In elke schijf wordt het precieze aantal toegewezen aandelen naar de lagere eenheid 
afgerond. 
 
De orders van de institutionele beleggers zullen ook sterk worden verminderd. 
 
Zoals gepland, zal de eerste notering op de continumarkt van Eurolist by Euronext Brussels 
op 23 oktober 2006 plaatsvinden. Ter herinnering, de aandelen zullen op een “as-if-and-
when-issued-or-delivered” basis genoteerd worden tot de betaaldatum en de leveringsdatum 
van de aandelen, vastgesteld op 25 oktober 2006. 
 

Aedifica is een residentiële vastgoedbevak met een strategie die gericht is op 3 
investeringspijlers,  in het bijzonder residentiële gebouwen in de Belgische stadscentra, 

gebouwen met gemeubelde appartementen in Brussel en huisvesting voor senioren 
(voornamelijk rusthuizen). 

 
Momenteel bedraagt de vastgoedportefeuille (exclusief projecten) 186 miljoen € (Reële 

Waarde). 

 
Voor bijkomende informatie : 
 

               
   


