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                        27 november 2007 – na sluiting van de handel 

 
 

Persbericht  – Aedifica 
 

BAV van 30 november 2007  
Aanpassing van de aanschaffingswaarde van het rusthuis in Anderlecht 

 
 
Zoals voorheen meegedeeld1, zal de acquisitie van het rusthuis « Résidence du Golf », 
gelegen aan de Voorstraat 119-121 te 1070 Brussel, via gedeeltelijke splitsingen van de 
naamloze vennootschappen « Feninvest » en « Résidence du Golf », het voorwerp uitmaken 
van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2007. 
 
Na de aankondiging van het principeakkoord over deze transactie en de oproeping van de 
buitengewone algemene vergaderingen werd de aanschaffingswaarde evenwel herzien.   
Inderdaad, tijdens de verdere onderhandelingen zijn Aedifica en Medibelge overeengekomen 
om zowel het bedrag van de erfpachtvergoeding als de aanschaffingswaarde van het 
gebouw te wijzigen.  Dit, als gevolg van de wijziging van het businessplan van « Résidence 
du Golf », dochtervennootschap van Medibelge die de exploitatie van het rusthuis sinds 
enkele maanden heeft overgenomen.  
 
Er zal daarom aan de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2007 
voorgesteld worden om de transactie te sluiten op basis van een aanschaffingswaarde van 
10,3 miljoen €2. Deze aanschaffingswaarde is lager dan de waarde die de onafhankelijke 
vastgoedexpert CVBA Stadim heeft getaxeerd naar aanleiding van de herziening van het 
businessplan van de exploitatievennootschap. 
 
Het gebouw zal aan de exploitatievennootschap ter beschikking worden gesteld via een 
erfpachtovereenkomst van 27 jaar (+ optie tot verlenging met 9 jaar) met een « triple net3» -
karakter.  
 
Gelet op de verandering van de aanschaffingswaarde, blijft het verwachte huurrendement 
(bruto voor netto) voor deze erfpacht onveranderd aan 6,3%4. 
 
Tot slot valt op te merken dat de huidige aanpassing geenszins het te bestemmen resultaat 
van het lopende boekjaar beïnvloedt.    

                                                 
1 Zie persbericht van 6 september 2007 en  trading update van 16 november 2007.  
2 Ter vergelijking : oorspronkelijk was het de bedoeling om de transactie te sluiten tegen een aanschaffingswaarde van 
15,1 miljoen €. 
3 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zullen door de exploitant volledig ten laste worden 
genomenn. 
4 Waarbij geen rekening wordt gehouden met  een hoger huurrendement tijdens de eerste 7 maanden. 
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Aedifica onderscheidt zich door haar strategie: Aedifica bouwt een evenwichtige 

portefeuille op waarbij stabiele inkomsten samen gaan met een aanzienlijk 
meerwaarde-potentieel. Om dit doel te bereiken, diversifieert Aedifica haar 

investeringen in het residentiële vastgoed. Aedifica legt zich toe op residentiële of 
gemengde gebouwen met klassieke huurcontracten in de Belgische steden, op 

gebouwen met gemeubelde appartementen in Brussel die worden verhuurd op basis 
van huurcontracten van kortere duur en op rusthuizen met 

erfpachtovereenkomsten van zeer lange duur.  
 

Op dit moment heeft het vastgoedpatrimonium (projecten uitgezonderd) een waarde 
van  € 299,1 miljoen1 (reële waarde) en een totale oppervlakte (zonder parkings) van 
153.500 m². Dit patrimonium bestaat uit 649 appartementen waarvan 183 gemeubeld, 

en uit 1.349 rustoordbedden.  
 

Aedifica is sinds 23 oktober 2006 op Eurolist by Euronext Brussels (continumarkt) 
genoteerd. 

 
 
Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met : 
 
 

    
 

                                                 
1 Op basis van de geëxpertiseerde waarden op 30 september 2007, waaraan de waarde van het rusthuis in Anderlecht. 


