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Persbericht 
 

Finasucre wordt een belangrijke aandeelhouder van de bevak 
 

 
Aedifica meldt de intrede van Société Financière des Sucres (afgekort: Finasucre) in het 
aandeelhouderschap van de bevak. Finasucre en Degroof Holding Luxembourg, een 
dochtervennootschap van Bank Degroof, hebben door middel van hun transparantiekennisgevingen de 
volgende operaties bekend gemaakt: de verkoop door Degroof Holding Luxembourg van 275.000 
aandelen Aedifica (5,46% van het kapitaal van Aedifica) enerzijds, en de aankoop door Finasucre van 
275.000 aandelen Aedifica (5,46% van het kapitaal van Aedifica NV) anderzijds. 

 
Finasucre en Bank Degroof hebben een langetermijnvisie voor hun deelneming in Aedifica. Beide 
aandeelhouders hebben hun intentie bevestigd om de bevak in haar toekomstige ontwikkeling te 
ondersteunen. In dit kader beveelt het benoemings- en bezoldigingscomité van de bevak de benoeming 
van een vertegenwoordiger van Finasucre als bestuurder aan. Deze benoeming zal aan de gewone 
algemene vergadering van 12 oktober 2010 worden voorgesteld (onder voorbehoud van goedkeuring 
door de CBFA).  
 
Finasucre is een familiale holding die gespecialiseerd is in suiker en zijn derivaten. Finascure baat 
landbouwgronden uit en diversifieert zich in verschillende vastgoedsectoren. De holding stelt wereldwijd 
3.630 mensen tewerk; zijn omzet bedraagt 456 miljoen € op 31 maart 2010 
(website: www.finasucre.com). 
 
Na deze operatie behoudt Bank Degroof een – onrechtstreekse – participatie van 5,46% in Aedifica.  
De aandeelhoudersstructuur van de bevak is voortaan de volgende: 
 

 
 

Aandeelhouders Aantal aandelen In % van het Kapitaal
Vlaams Gewest (via LRM NV) 325.202 6,46%
Jubeal Fondation 320.850 6,37%
SAK TIKVA & OCHER 287.275 5,71%
Degroof Global Sicav 279.567 5,55%
Wulfsdonck Investment NV (via Finasucre NV) 275.000 5,46%
Bank Degroof NV (via Degroof Holding Luxembourg SA) 274.760 5,46%

Free Float 3.270.684 64,98%

Totaal aantal aandelen (inclusief eigen aandelen) 5.033.338 100,00%
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Voor meer informatie : 
 

Aedifica : 

      
 
Finasucre :  Olivier Lippens 

Gedelegeerd bestuurder 
Tel : 32 2 661 19 02 
Email : o.lippens@finasucre.be 

 

 
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 voorheffing.  
 

          
 


