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Gewone en buitengewone algemene vergadering 

van 22 oktober 2019 
 

 
 

I. Gewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 

Aedifica’s gewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019. Zoals voorzien 

werd er besloten om voor het boekjaar 2018/2019 een brutodividend van 2,80 € per aandeel uit te keren, 

verdeeld over twee coupons (coupon nr. 21: 2,38 €; coupon nr. 22: 0,42 €). Na aftrek van de roerende 

voorheffing van 15%, zal het nettodividend 2,023 € bedragen voor coupon nr.21 en 0,357 € voor coupon 

nr. 22. Coupon nr. 21 werd reeds onthecht op 24 april 2019 (ex-date) naar aanleiding van de 

kapitaalverhoging van mei 2019. Coupon nr. 22 zal worden onthecht op 28 oktober 2019, waarna het 

dividend zal worden uitbetaald vanaf woensdag 30 oktober 2019 (payment date van coupons nr. 21 en 

22 m.b.t. het boekjaar 2018/2019). 

 

Coupon Periode Onthechting Betaling vanaf Brutodividend Nettodividend 

21 01/07/2018 – 06/05/2019 24/04/2019 30/10/2019 2,38 € 2,023 € 

22 07/05/2019 – 30/06/2019 28/10/2019 30/10/2019 0,42 € 0,357 € 

 

Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode 

van drie jaar (tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2022) de hernieuwing goed van 

het mandaat van de heer Jean Franken als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. De raad van 

bestuur verheugt zich over deze benoeming. 

 

Op deze gewone algemene vergadering waren er 8.096.024 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 32,91% 

van het totaal aantal aandelen in omloop. 

 

 

II. Buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 

Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 de hernieuwing 

van de machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal en de wijziging van de statuten naar 

aanleiding van de gewijzigde wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen werden goedgekeurd. 

 

Op deze buitengewone algemene vergadering waren 9.204.478 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 

37,41% van het totaal aantal aandelen in omloop.  
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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 260 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van meer dan 2,3 miljard €. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels genoteerd 

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

De marktkapitalisatie bedroeg ca. 2,6 miljard € op 22 oktober 2019. 
 

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