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Persbericht 
 

Buitengewone algemene vergadering van 30 juli 2008 
Acquisitie van 2 rustoorden 

 
 
 

Aedifica meldt dat de buitengewone vergadering van 30 juli 2008 al de agendapunten 
goedgekeurd heeft en, zoals voorzien, de partiële splitsing van de naamloze 
vennootschappen “Rouimmo” en “Famifamenne” uitgevoerd heeft. Als gevolg hiervan heeft 
Aedifica de rustoorden “Logis de Famenne” (te 5564 Wanlin) en “Les Charmes en Famenne” 
(te 5560 Mesnil-Saint-Blaise) verworven. Deze rustoorden worden vanaf heden door de 
groep ARMONEA uitgebaat1. 
 
De aandeelhouders van de naamloze vennootschappen « Rouimmo » en « Famifamenne » 
werden vergoed door de uitgifte van 77.343 nieuwe aandelen van Aedifica, rekening 
houdende met een aanschaffingswaarde van de gebouwen van 6,1 miljoen €. Deze zijn 
nominatieve aandelen, ze geven recht op het dividend vanaf 30 juli 2008, en ze zullen op de 
beurs genoteerd worden na de betaalbaarstelling van de coupon nr. 3 betreffende het 
boekjaar 2008/2009 (die in oktober 2009 zal plaatsvinden). 
 
Na deze operatie bedraagt het aantal aandelen van Aedifica 4.516.261 aandelen (waarvan 
4.514.011 aandelen in omloop en 2.250 eigen aandelen). 
 
Op deze buitengewone vergadering waren er 1.195.554 aandelen van Aedifica 
vertegenwoordigd, m.n. 27 % van het totaal aandelen in omloop. 

                                                 
1 Zie persbericht van 30 mei 2008. 
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Aedifica bouwt een evenwichtige vastgoedportefeuille op waarbij stabiele inkomsten 
samengaan met een aanzienlijk meerwaarde-potentieel. 

 
Om dit doel te bereiken diversifieert Aedifica haar investeringen: 

- in residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische stadsgewesten,  
met klassieke huurcontracten ; 

 - in gebouwen in het hart van Brussel die als gemeubelde appartementen worden 
geëxploiteerd, met huurovereenkomsten van kortere duur ; 

- en in huisvesting voor senioren, vooral rusthuizen,  
met erfpachtovereenkomsten van zeer lange duur. 

 
Aedifica is sinds oktober 2006 op Euronext Brussels genoteerd (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. 

 
Voor alle bijkomende informatie : 
 
 

      


