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Persbericht 
 

Principeakkoorden voor de acquisitie van 2 rustoorden in de provincie Namen en voor de 
constructie van een nieuw rustoord in Dinant   

 
Operatie in samenwerking met de groep ARMONEA voor een totale geraamde 

aanschaffingswaarde van 12,7 miljoen euro en een totaal van 220 bedden 
 

Nieuwe kredietlijn van 60 miljoen euro  
 

 
 
Acquisitie van 2 rustoorden in de provincie Namen  
 
De raad van bestuur van Aedifica kan met genoegen een principeakkoord aankondigen voor 
de acquisitie van 2 rustoorden voor een aanschaffingswaarde van 6,1 miljoen euro1 en een 
totaal van 146 vergunde bedden.  
 
Het betreft in het bijzonder : 

- het rustoord « Les Charmes en Famenne », gelegen aan de rue de Tchaurnia 2 te 
5560 Houyet (Mesnil-Saint-Blaise) (oppervlakte : 3.165 m² ; 96 bedden) ; 
- het rustoord « Logis de Famenne », gelegen aan de rue du Château 39 A te 5564 
Wanlin (oppervlakte : 1.290 m² ; 42 bedden + bijkomend 8 bedden na uitbreidingswerken); 
Aedifica voorziet een budget van 1,4 miljoen euro voor een eerste uitbreiding en upgrading 
van dit rustoord. Aedifica zal tevens een aangrenzend terrein met een oppervlakte van 
4.916m² verwerven met het oog op nog verdere uitbreidingen. 

 
Deze rustoorden behoren tot het patrimonium van de familie Rouard.  
 
Aedifica zal de eigendom van beide rustoordgebouwen (en het aangrenzend terrein in Wanlin) 
verwerven door een gedeeltelijke splitsing van de vennootschappen Famifamenne NV en 
Rouimmo NV.  Deze acquisitie zal  bijgevolg vergoed worden door de uitgifte van aandelen 
Aedifica. Gezien in het kader van de gedeeltelijke splitsingen tevens schulden worden 
overgedragen, zal de globale waarde van de aandelen die door Aedifica zullen uitgegeven 

                                                 
1 De aanschaffingswaarde overschrijdt de door de onafhankelijke deskundige op 14 mei 2008 
bepaalde investeringswaarde niet. 
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worden, rekening houdende met de parameters die zijn vastgelegd voor het bepalen van de 
ruilverhouding1, slechts 56% van de aanschaffingswaarde van de rustoorden (inclusief de 
grond in Wanlin) bedragen. De voorstellen van gedeeltelijke splitsing zijn op 29 mei 2008 ter 
griffie neergelegd. De nieuwe aandelen Aedifica zullen volledig volgestort zijn. Het zullen 
nominatieve aandelen zonder nominale waarde zijn. Deze aandelen zullen overigens 
nominatief blijven tot aan de betaalbaarstelling van de coupon met betrekking tot het boekjaar 
waarin de uitgifte plaats vindt. Zij zullen pro rata temporis vanaf de dag van de gedeeltelijke 
splitsingen recht geven op dividenden.  
 
De acquisitie van deze rustoorden gebeurt in samenwerking met de groep ARMONEA die de 
exploitatie van deze rustoorden overneemt. 
 
Aedifica zal de gebouwen ter beschikking stellen van de Amantelia NV (holdingvennootschap 
deel uitmakend van ARMONEA) via een erfpachtovereenkomst met een duur van 27 jaar en 
met een triple net2 -karakter. 
 
De groep ARMONEA, die ontstaat uit het samengaan van de groep Restel en de groep Van 
den Brande zoals aangekondigd op 21 mei 2008, zal met 4.000 residenten in principe de 
grootste operator worden in de privé-markt van de huisvesting van senioren in België. 
 
De acquisitie van beide rustoorden via partiële splitsingen zal naar verwachting einde juli 2008 
gerealiseerd worden.  Er loopt thans een due diligence onderzoek. 
 
Constructie van een nieuw rustoord in Dinant 
 
De raad van bestuur van Aedifica kan tevens een principeakkoord aankondigen voor de 
constructie van een nieuw rustoord in Dinant, eveneens in samenwerking met de groep 
ARMONEA. 
 
Het betreft de acquisitie van een terrein met een oppervlakte van 13.101 m² gelegen aan de 
Chemin de la Citadelle te 5500 Dinant en de constructie van een nieuw rustoord met een 
capaciteit van minstens 74 (reeds vergunde) bedden. Het investeringsbudget voor de 
acquisitie van het terrein en de constructie van het rustoord wordt geraamd op 
6,6 miljoen euro3. 

                                                 
1 Zie de voorstellen van gedeeltelijke splitsing. 
2 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zijn volledig ten laste van 
de uitbater. 
3 De aanschaffingswaarde overschrijdt de door de onafhankelijke deskundige geraamde 
investeringswaarde niet. 
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Deze operatie is onderworpen aan diverse opschortende voorwaarden onder meer inzake de 
aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen.  
 
Het rustoord, waarvan de afwerking ten vroegste tegen eind 2010 wordt verwacht, zal 
eveneens ter beschikking worden gesteld van de Amantelia NV via een erfpachtovereenkomst 
met een duur van 27 jaar en met een triple net1 -karakter. Deze transactie zal voor eind 2010 
geen gevolgen hebben voor de resultaten van Aedifica. 

 
*        * 

* 
 

Het verwachte netto huurrendement  van de operatie betreffende deze twee bestaande en één 
op te richten rustoord situeert zich rond 6%. Dit rendementsniveau wordt van bij de aanvang 
van de operatie bereikt. 
 
Na de uitvoering van deze operatie (inclusief het project in Dinant), zal Aedifica eigenaar zijn 
van 15 rusthuizen (1.569 bedden) met een reële waarde van 124,8 miljoen euro (met 
inbegrip van een geraamde reële waarde voor het project in Dinant).  
 
De reële waarde de vastgoedbeleggingen zou na deze operatie 316,2 miljoen euro bedragen 
(met inbegrip van het op te richten rustoord in Dinant), wat impliceert dat het aandeel van de 
huisvesting voor senioren 39% van de vastgoedbeleggingen zou bedragen.  
 
 
Nieuwe kredietlijn van 60 miljoen euro  
 
De raad van bestuur van Aedifica kan met genoegen aankondigen dat er op 29 mei 2008 een 
nieuwe kredietlijn ter beschikking werd gesteld voor een bedrag van 60 miljoen euro, 
afgesloten bij vier banken (club deal met Bank Degroof, Fortis Bank, ING België en Bank 
LBLux). Deze kredietlijn, voor een duur van 3 jaar, kan aangewend worden in de vorm van 
voorschotten op vaste termijn op 1,3 of 6 maanden. Deze komt bovenop de reeds bestaande 
kredietlijn, afgesloten op 29 mei 2006, voor een bedrag van 150 miljoen euro (tot op 30 mei 
2008 gebruikt voor 127,5 miljoen euro) met dezelfde banken voor een initiële duur van 5 jaar. 
Niettegenstaande de huidige schommelingen op de financiële markten en de kredietcrisis, is 
de verhoging van de kredietmarge zeer beperkt gehouden ten opzichte van de marge op de 
initiële lijn. 

                                                 
1 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zijn volledig ten laste van 
de uitbater. 



 
                       

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
                        30 mei 2008 – na sluiting van de markten 

Onder embargo tot 17u40 
                                                                                                                              4/5 

 

 

 

  
De opening van deze nieuwe kredietlijn toont aan dat Aedifica een sterkte en duurzame relatie 
heeft met haar partnerbanken die een gediversifieerde pool van gerenommeerde internationale 
instellingen vormen. 
 
De schuldratio en de huidige indekkingsinstrumenten (interest rate swaps) zijn gelijk aan deze 
gepubliceerd in het halfjaarlijkse verslag per 31 december 20071, met uitzondering van de 
interest rate swap van 15 miljoen euro waarvan de begindatum gedurende het lopende halfjaar 
van 1 april tot 1 juli 2008 is uitgesteld. 
 
 

Aedifica bouwt een evenwichtige vastgoedportefeuille op waarbij stabiele inkomsten 
samengaan met een aanzienlijk meerwaarde-potentieel.  

Om dit doel te bereiken, diversifieert Aedifica haar investeringen : 
- residentiële of gemengde gebouwen met klassieke huurcontracten  

in Belgische stadsgewesten;  
- gebouwen met gemeubelde appartementen in het hart van Brussel die worden 

verhuurd op basis van huurcontracten van kortere duur; 
- huisvesting voor senioren, in het bijzonder rusthuizen  

met erfpachtovereenkomsten van zeer lange duur. 
 

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

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 
dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 
belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 
controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 
gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 
vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 
geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

                                                 
1 Zie het persbericht van 19 februari 2008. 
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Voor alle bijkomende informatie  
 

    
 


