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Aedifica opgenomen in BEL 20 
 

 

 

Aedifica maakt vanaf 23 maart 2020 deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. 

 

Vijftien jaar na haar oprichting, wordt Aedifica opgenomen in de BEL 20, de belangrijkste aandelenindex 

van Euronext Brussels. Het Aedifica-aandeel noteert op Euronext Brussels sinds 2006 en heeft sinds 

2019 een tweede notering op Euronext Amsterdam. 

 

De BEL 20-index is samengesteld uit de Belgische bedrijven die aan Euronext Brussels noteren met de 

grootste vrij verhandelbare marktkapitalisatie, waarvan het aandeel voldoende liquide is en waarvan 

minstens 15% van het personeel in België tewerkgesteld is. De samenstelling van de BEL 20-index 

wordt jaarlijks herzien in maart. 

 

Aedifica is gespecialiseerd in investeringen in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder in huisvesting 

voor senioren. Tijdens haar vijftienjarige bestaan, is Aedifica uitgegroeid tot een referentie in de 

Europese beursgenoteerde vastgoedsector. Aedifica is momenteel reeds actief in 6 markten: België, 

Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden. Met een gemiddeld jaarlijks 

groeipercentage van 26% heeft de groep een vastgoedportefeuille opgebouwd van meer dan 440 sites 

met een reële waarde van meer dan 3 miljard €. Rekening houdend met de omvangrijke pipeline van 

ontwikkelingsprojecten zal Aedifica’s portefeuille op termijn 3,7 miljard € bedragen. 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn vereerd dat Aedifica werd opgenomen in de 

referentie-index van de 20 belangrijkste aandelen op Euronext Brussels. De opname in de BEL 20 is 

een mooie beloning voor het internationale groeitraject dat Aedifica de voorbije jaren heeft afgelegd en 

bevestigt het vertrouwen van de markt in ons succesverhaal.”  
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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 440 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, met een waarde van meer dan 

3,0 miljard €. 
 

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

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

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 11 maart 2020 ca. 2,6 miljard €. 
 

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

Voor alle bijkomende informatie 
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Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
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