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Persbericht 
 

- Acquisitie van een rustoord, geëxploiteerd door de groep ARMONEA 
- Aanschaffingswaarde van het rustoord in huidige staat en de aangrenzende gronden: 3 miljoen € 
- Bijkomende investeringen voor uitbreidings-en renovatiewerken: 7 miljoen € 

 
 
De raad van bestuur van Aedifica meldt de acquisitie op 22 december 2008 van het rustoord “La 
Pairelle”1 (met 2 aangrenzende percelen grond), eigendom van de groep ARMONEA en gelegen in 
Namen (Wépion). De aanschaffingswaarde bedraagt 3 miljoen €2. De operatie werd uitgevoerd via de 
acquisitie, in speciën, van 100% van de aandelen van de “SCRL Seniorerie La Pairelle” (eigenaar van 
de gebouwen en de terreinen).  
 
De groep ARMONEA zal de uitbating van het rustoord (51 vergunde bedden) blijven verzekeren. Het 
rustoord wordt ter beschikking gesteld van een vennootschap van de groep ARMONEA via een nieuwe 
erfpachtovereenkomst met een “triple net”3-karakter van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de 
erfpachter). Deze erfpachtovereenkomst genereert een initieel rendement van 6,3%. ARMONEA 
verwerft een aankoopoptie aan marktwaarde die aan het einde van de erfpacht kan gelicht worden. 

 
Aedifica voorziet tevens een budget van 7 miljoen € voor de renovatie-en uitbreidingswerken. Deze 
zullen het aantal bedden ten minste verdubbelen. De bijkomende huurgelden ten laste van ARMONEA 
zullen 6,3% van de investering bedragen (vanaf de datum van voorlopige oplevering van de werken, die 
nog niet vastgelegd is). 
 

*       * 
* 

 
Met inbegrip van deze laatste operatie bezit Aedifica 22 rusthuizen met in totaal 2.073 bedden. 

 

                                                 
1 Gelegen te : chaussée de Dinant 708-710, 5100 Wépion (Namen) 
2 De aanschaffingswaarde overschrijdt de door de onafhankelijke deskundige op 22 december 2008 
bepaalde investeringswaarde niet. 
3 Uitbatingkosten, onderhoudskosten, herstellingen en risico’s op leegstand zijn volledig ten laste van 
de uitbater. 
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Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die 
gespecialiseerd is in investeringen in residentieel vastgoed. Ze bouwt een 
vastgoedportefeuille op rond drie strategische investeringsassen : 
 
 - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ; 
 - gebouwen met gemeubelde appartementen; 
 - huisvesting voor senioren. 
 
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. De 
dividenden die ze uitkeert zijn vrijgesteld van roerende voorheffingen.  
 

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  
 

    


