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Aedifica 
Buitengewone algemene vergadering van 17 april 2007 

Nieuwe aankoop voor een waarde van 2,1 miljoen € 
 
 
Het management van Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van 
Aedifica op 17 april 2007 al de punten van de dagorde werden goedgekeurd en, zoals 
voorzien, er werd overgegaan tot een fusiedoor opslorping van volgende vennootschappen 
door Aedifica: 
- De vennootschap Palace 62, een 100 % dochtermaatschappij van Aedifica, eigenaar 

van Residence Palace Blok E; 
- De naamloze vennootschap Legrand CPI, eigenaar van een vastgoedportefeuille, 

voornamelijk gelegen in Namen en bestaande uit 7 gebouwen waarvan 60 % 
residentieel. Bij deze fusie werden 57.523 nieuwe Aedifica aandelen uitgegeven. 

- De BVBA dHDb, voor 100 % een dochtermaatschappij van Aedifica, eigenaar van 
enkele residentiele gebouwen gelegen aan de Oudergemselaan te 1040 Brussel.  

 
Op 17 april 2007 heeft Aedifica daarenboven een inbreng in natura gerealiseerd van een 
terrein en gebouwen gelegen aan de Livornostraat 14,en 20-24 te 1050 Brussel voor een 
totale bebouwde oppervlakte van 2.000 m². Deze gebouwen waren eigendom van de 
vennootschap Movast NV (eigenaar van 99 %) en de vennootschap Movast 
Projectontwikkeling NV (eigenaar van 1%). 
Deze inbreng in natura werd gerealiseerd op basis van een acquisitiewaarde van 2,10 
miljoen € en werd vergoed door de uitgifte van 44.996 nieuwe aandelen. 
Deze nieuwe aandelen zijn nominatieve aandelen en zij zullen recht hebben op een pro rata 
temporis dividend voor de periode van 17 april 2007 tot 30 juni 2007. 
 
Deze gebouwen bevinden zich naast de gebouwen in de Livornostraat 16-18 die reeds deel 
uitmaken van de Aedifica portefeuille. 
 
Aedifica heeft de intentie om deze gebouwen, die momenteel leegstaan en een 
kantoorbestemming hebben, om te vormen tot residentieel vastgoed. Deze gebouwen zullen 
een geheel te vormen met het gebouw aan de Livornostraat 16-18.  Aedifica zal deze 
gebouwen als een geheel exploiteren en aldus synergieen nastreven.  
Deze gebouwen zijn dus voorwerp van een renovatieproject en zullen geen onmiddellijk 
rendement opleveren.  
Aedifica zal het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning en de renovatiewerken 
op zich nemen. De oplevering is voorzien voor het 1 ste trimester van 2009.  
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Aedifica is een residentiële bevak waarvan de investeringsstrategie  op 3 assen is 
toegespitst, met name appartementsgebouwen  gelegen in stedelijke centra in 
België,  gemeubelde appartementen in Brussel en huisvesting voor senioren 

(voornamelijk rusthuizen). 
 

Op dit moment heeft het vastgoedpatrimonium (zonder projecten) een waarde van € 
217,2 miljoen* (reële waarde of ‘fair value’) en is het goed voor een totale 

oppervlakte (zonder parkings) van 113.000 m². Dit patrimonium bestaat uit 543 
appartementen waarvan 183 gemeubeld en uit 626 rustoordbedden. 

*Rekening houdende met de waarde de portefeuille op 31 december 2006 
 
 
Voor alle bijkomende informatie 
 
 

              
 


