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Aedifica wijzigt de aanvaardingsdrempel 

voor het overnamebod op Hoivatilat 
 

 

 

Op 4 november 2019 heeft Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod aangekondigd1 op alle 

aandelen van Hoivatilat Plc. 

 

Op 6 november 2019 heeft de raad van bestuur van Hoivatilat de aandeelhouders van Hoivatilat 

unaniem aanbevolen om het overnamebod te aanvaarden en het overnamebod wordt door het 

uitvoerend management van Hoivatilat positief beoordeeld. 

 

De aanbiedingsperiode is op 11 november gestart en loopt in principe af op 2 december 2019, tenzij de 

aanbiedingsperiode wordt verlengd overeenkomstig de voorwaarden van het overnamebod. 

 

De voltooiing van het overnamebod is onderworpen aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden, 

waaronder het verwerven door Aedifica van meer dan 90% van alle uitgegeven en uitstaande aandelen 

en stemrechten in Hoivatilat. Aedifica heeft besloten om de minimale vereiste om de transactie te 

voltooien aan te passen naar 50% plus één aandeel van alle uitgegeven en uitstaande aandelen en 

stemrechten in Hoivatilat. 

 

Gelet op deze wijziging werd een supplement aan de aanboddocumentatie ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Finse marktautoriteit. 

  

 
1 Zie persbericht van 4 november 2019. 
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. 

Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 270 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van meer dan 2,4 miljard €. 
 

De Groep heeft begin november een overnamebod uitgebracht op de aandelen van Hoivatilat, 

de Finse zorgvastgoedinvesteerder waarmee Aedifica zijn intrede op de Noord-Europese 

markt wil maken. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

De marktkapitalisatie bedroeg ca. 2,8 miljard € op 26 november 2019. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen. 
 

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 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
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