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Openbaarmaking conform artikel 15 van  
de Wet van 2 mei 2007 

 
Naar aanleiding van de inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap Projectgroup 
Hermibouw NV1 op 8 april 2011 werden 43.651 nieuwe aandelen2 Aedifica uitgegeven. Bijgevolg 
bedraagt het totaal aantal aandelen Aedifica 7.090.323. Elk van deze aandelen verleent één 
stemrecht op de Algemene vergadering en het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt dus de nieuwe 
noemer voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering. Na deze operatie 
bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Aedifica 180.723.071,24€. 
 
Deze informatie alsook de aandeelhoudersstructuur zijn beschikbaar op de website van Aedifica 
(www.aedifica.be). 
 
 

Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in 
residentieel vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende 
investeringsassen: 
 
 - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ; 
 - gebouwen met gemeubelde appartementen; 
 - huisvesting voor senioren ; 
 - hotels. 
 
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. De dividenden die ze 
uitkeert zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.  

 

                                                 
1  Zie persbericht van 8 april 2011. 
2  Al deze aandelen geven recht op een dividend vanaf 8 april 2011 en zullen op de beurs genoteerd worden na de afknipping 

van coupon nr 7, in oktober 2011. 
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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 

    


