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Transparantiewetgeving:  
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

 conform de Wet van 2 mei 2007 
 
 
Conform de bepalingen uit artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de 
belangrijke deelnemingen meldt Aedifica dat de onderneming 2 kennisgevingen van deelneming 
(situatie op 9 juli 2010) heeft ontvangen, als volgt samengevat: 
 
Kennisgeving ontvangen van Bank Degroof NV : 
Kennisgevingsplichtige 

persoon 
Houder van 
stemrechten 

Aantal 
stemrechten 

Percentage 
stemrechten 2 

 
Bank Degroof NV 

Bank Degroof NV 0 0,00% 
Degroof Holding 

Luxembourg SA 1 
274.760 5,46% 

Totaal - 274.760 5,46% 
1 Rechtstreekse dochtervennootschap van Bank Degroof NV. 
2 Het percentage stemrechten is berekend op basis van een noemer van 5.033.338. 
 
Kennisgeving ontvangen van Wulfsdonck Investment NV : 
Kennisgevingsplichtige 

persoon 
Houder van 
stemrechten 

Aantal 
stemrechten 

Percentage 
stemrechten 2 

Wulfsdonck  
Investment NV 

Wulfsdonck  
Investment NV 

0 0,00% 

Finasucre NV 1 275.000 5,46% 
Totaal - 275.000 5,46% 

1 Société Financière des Sucres NV (afgekort: Finasucre NV) wordt gecontroleerd door (i) Wulfsdonck 
Investment NV ter hoogte van 43,71%, (ii) andere nominatieve aandeelhouders ter hoogte van 
14,61%, en (iii) via andere aandelen aan toonder ter hoogte van 41,68%. 
2 Het percentage stemrechten is berekend op basis van een noemer van 5.033.338. 
 
 
De eigenlijke kennisgeving van deelneming is beschikbaar op de website van Aedifica 
(www.aedifica.be). 
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Voor meer informatie: 
 

      
 
 

 
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.  
 

          
 


