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Aedifica 
Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 

12 oktober 2010 
 

- Goedgekeurd nettodividend van 1,82 € per aandeel (vrijgesteld van roerende voorheffing) 
- Dividendbetaling op 19 oktober  
- Benoeming van een nieuwe bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt 
 

 
Aedifica meldt dat tijdens de gewone algemene vergadering op 12 oktober 2010 al de behandelde 
punten van de dagorde werden goedgekeurd en, zoals voorzien, het dividend van 1,82 € per aandeel 
(bruto = netto) voor het boekjaar van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 werd goedgekeurd. Dit dividend 
(coupon nr 5) is vrijgesteld van roerende voorheffing en is betaalbaar vanaf 19 oktober 2010. De datum 
van de ex-coupon notering van het aandeel Aedifica zal 14 oktober 2010 zijn.  
 
Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode 
van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van oktober 2013) de benoeming van een nieuwe 
bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt goed, met name de Heer Olivier Lippens. De raad 
van bestuur verheugt zich over deze benoeming. De Heer Lippens is Gedelegeerd Bestuurder van 
Finasucre NV. 
 
Op deze gewone algemene vergadering waren er 1.285.692 aandelen vertegenwoordigd, dwz. 25,55 % 
van het totaal aantal aandelen in omloop. 
 
Aedifica meldt tevens dat tijdens de buitengewone algemene vergadering op 12 oktober 2010 al de 
punten van de dagorde werden goedgekeurd en, zoals voorzien, er werd overgegaan tot een fusie 
tussen Aedifica en Bois de la Pierre NV. Op deze gewone algemene vergadering waren er 1.086.275 
aandelen vertegenwoordigd, dwz. 21,59 % van het totaal aantal aandelen in omloop. 
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Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert 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.  

 

Voor alle bijkomende informatie 
 

   
 


