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hernieuwing machtiging verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen 
aandelen – machtiging toegestane kapitaal – wijziging boekjaar - 

statutenwijzigingen – benoemingen- machten 

 
 HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG  
 Op acht juni 
 Te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), 
 Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, Notaris te Brussel (1e kanton), die zijn functies 
uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, 
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het 
Register der Rechtspersonen van Brussel onder het nummer 0831.909.513. 
 
 IS BIJEENGEKOMEN  
 De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze 
vennootschap “AEDIFICA”, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch 
recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40, bus 11, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0877.248.501. 
 Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de 
benaming « ENIGMA IMMO» ingevolge akte verleden voor Notaris Bertrand NERINCX, geassocieerd 
Notaris te Brussel, op 7 november 2005, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 05168051 en 05168061. 
 Genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels sinds 23 oktober 2006 en 
omgevormd tot openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door 
ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder de nummers 14202274 en 14202275. 
 Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal 
blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 april 2020, neergelegd ter publicatie in 
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.   
  
 BUREAU 
 De zitting wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de Heer WIBAUT Serge 
Roger Philippe, wonende te 1000 Brussel, avenue des Abeilles 4, die de Heer BOGAERTS Sven , 
wonende te 1040 Etterbeek, Generaal Lemanstraat 112, aanstelt als secretaris.  
Er worden geen stemopnemers benoemd. 
  
 SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

Onderhavige algemene vergadering wordt op afstand gehouden, overeenkomstig de 
modaliteiten van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse 
bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd 
tegen de Covid-19-pandemie (hierna, het “Volmacht KB”). 

De algemene vergadering vindt bijgevolg plaats zonder fysieke aanwezigheid van 
aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om de vergadering bij te 
wonen (met uitzondering van de leden van het bureau van de algemene vergadering hiervoor 
genoemd). 

De aandeelhouders konden hun stemrecht op de huidige buitengewone algemene 
vergadering van 8 juni 2020 uitsluitend uitoefenen door middel van een stemming per brief of door 
een volmacht aan de secretaris van de vennootschap of elke andere persoon die door de 
vennootschap in geval van belet zou worden aangewezen. De aandeelhouders dienden daarbij 
gebruik te maken van de formulieren die beschikbaar werden gesteld op de website van de 
vennootschap. 
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De ingevulde en rechtsgeldig ondertekende volmachtformulieren en de formulieren om te 
stemmen per brief werden per brief of per e-mail aan de vennootschap overgemaakt uiterlijk op 4 
juni 2020 (d.i. de vierde dag vóór de datum van de algemene vergadering). 

De specifieke steminstructies in geldige volmachten die de vennootschap ontving, maar 
waar de volmachthouder niet de secretaris van de vennootschap is, werden mee in aanmerking  
genomen, zonder dat de volmachthouder op de vergadering aanwezig kan zijn. 

Voor het overige hebben de aandeelhouders zich aan de toelatingsformaliteiten gehouden 
zoals uiteengezet in de oproeping. 
 Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders van wie de aandelen 
boekhoudkundig op hun naam geregistreerd waren op 25 mei 2020 om middernacht (Belgische tijd) 
(de “Registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben 
kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en de bepalingen 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het Volmacht KB en van wie de 
namen, de voornamen en de woonplaatsen of de rechtsvormen, de benamingen en het adres van 
de zetels, het aantal aandelen dat elk van hen op de Registratiedatum bezat en waarvoor zij 
verklaard hebben te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de 
documenten die het bezit door ieder van hen van deze aandelen op de Registratiedatum vaststellen, 
vermeld zijn in de bijgevoegde aanwezigheidslijst (Bijlage nummer 1). 
 De onderhandse volmachten en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven 
vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd worden door de notaris in 
zijn dossier bewaard. 
  
 UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER. 
 De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris het volgende te akteren: 
I. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Nederlands: 
 

1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN 
EIGEN AANDELEN 

 
1.1. Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen 

aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een nieuwe periode 
van 5 jaar, en om dientengevolge het artikel 6.2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als 
volgt: 
 
“De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen en 
certificaten die erop betrekking hebben verwerven, in pand nemen of vervreemden. 
De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking van het besluit 
van de buitengewone algemene vergadering van [in te vullen: datum van de buitengewone algemene 
vergadering die de machtiging goedkeurt] tot goedkeuring van deze machtiging in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te 
verkrijgen en in pand te nemen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan 75% van het 
gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel vóór de datum 
van de transactie, noch hoger dan 125% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen 
van de notering van het aandeel vóór de datum van de transactie, zonder dat de Vennootschap in 
toepassing van deze machtiging aandelen van de Vennootschap of certificaten die erop betrekking 
hebben, mag bezitten of in pand hebben die meer dan 10% van het totale aantal aandelen 
vertegenwoordigen. 
Voor zover als nodig, is de raad van bestuur tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de 
Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan het personeel. De raad 
van bestuur is bovendien expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap en certificaten 
die erop betrekking hebben te vervreemden aan één of meerdere bepaalde personen andere dan de 
leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. 
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De machtigingen onder lid 2. en lid 3. gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de 
rechtstreekse en de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en voor elke 
derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.” 
 
Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf 
de dag van de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de 
voorgestelde machtigingen goedkeurt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum 
zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 
april 2018, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle 
duidelijkheid, indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de 
bestaande machtigingen blijven gelden en opgenomen worden in de nieuwe tekst van de statuten die 
wordt voorgelegd ter goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering. 
 
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Dit voorstel tot besluit is 
onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen. 

 

2. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL 

 
2.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 

7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing 
van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane 
kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.  
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 
 

2.2 Voorstel om de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen 
door een uitgebreide machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen 
te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 6.4. van de 
statuten (“Toegestane kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit. 
 
(a) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om het kapitaal, op de data en volgens de 

modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, in één of meerdere keren te verhogen ten 
belope van een maximumbedrag van:  
1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in voorkomend geval afgerond 
naar beneden tot op de eurocent voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij 
wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het 
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, 
2) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in voorkomend geval afgerond 
naar beneden tot op de eurocent voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van 
een keuzedividend, 
3) 10% van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging, 
in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij 
wijze van inbreng in geld zonder mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het 
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, met dien 
verstande dat de raad van bestuur het kapitaal overeenkomstig dit punt 3) enkel zal kunnen 



   

4 
 

 
 

verhogen voor zover en in de mate waarin het gecumuleerde bedrag van de 
kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit punt zijn uitgevoerd over een periode van 12 
maanden, niet meer dan 10% bedraagt van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de 
beslissing tot kapitaalverhoging, en 
4) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in voorkomend geval afgerond 
naar beneden tot op de eurocent voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, 
of b. enige andere vorm van kapitaalverhoging, 
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd 
zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone 
algemene vergadering die de machtiging goedkeurt. 
 

(b) Indien het voorstel onder 2.2 (a) niet wordt goedgekeurd, voorstel om de raad van bestuur toe 
te staan om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, op de data en volgens de 
modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, ten belope van een maximumbedrag van: 
 
1) 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in 
voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij 
wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het 
wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders 
van de Vennootschap, 
2) 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in 
voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het 
kader van de uitkering van een keuzedividend, en 
3) 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 mei [of, in geval van een carensvergadering 8 juni] 2020, in 
voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij 
wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de 
mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar 
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van 
kapitaalverhoging,  
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd 
zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone 
algemene vergadering die de machtiging goedkeurt. 

 
Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf 
de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde 
machtigingen goedkeurt in de bijlagen bij Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zullen de bestaande 
machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, komen 
te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, 
indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de bestaande 
machtigingen blijven gelden en opgenomen worden in de nieuwe tekst van de statuten die wordt 
voorgelegd ter goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering. 
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De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Dit voorstel tot besluit is 
onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen.  

 

3. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERGOEDING COMMISSARIS 

 
3.1 Voorstel om het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2019 te verlengen tot en met 

31 december 2020 en om elk volgend boekjaar aan te vangen op 1 januari en te eindigen op 31 
december van elk jaar, en dientengevolge de statuten overeenkomstig aan te passen.  
 
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Dit voorstel tot besluit is 
onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen.  
 

3.2 Voorstel om, indien voorstel 3.1 wordt goedgekeurd, de bijkomende éénmalige erelonen verschuldigd 
aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri 
Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, naar aanleiding van de verlenging 
van het boekjaar vast te leggen op EUR 17.500, exclusief BTW en onkosten.  

 

4. INVOERING VAN EEN STATUTAIRE TRANSPARANTIEDREMPEL VAN 3% 

 
Voorstel tot invoering van een statutaire transparantiedrempel van 3% en dienovereenkomstige 
wijziging van de statuten in functie van het genomen besluit. 
 
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Dit voorstel tot besluit is 
onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen. 

 

5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ALSOOK OM REKENING TE HOUDEN MET DE OVERIGE 
GENOMEN BESLUITEN 

 
Voorstel, ten einde af te stemmen op voormelde voorstellen en de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, om de huidige tekst van de statuten te vervangen door een 
nieuwe tekst. Deze nieuw tekst, alsook een toelichtende informatienota met betrekking tot de 
voorgestelde wijzigingen en de huidige versie van de statuten met aanduiding van de wijzigingen, zijn 
beschikbaar op de website van de vennootschap . Iedere aandeelhouder kan gratis een kopie van de 
nieuwe statuten verkrijgen via een aanvraag per e-mail (shareholders@aedifica.eu). 
 
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Dit voorstel tot besluit is 
onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen. 

 

6. BENOEMING VAN BESTUURDERS 

 

mailto:shareholders@aedifica.eu
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6.1 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de FSMA, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang de 
volgende bestuurders te benoemen: 
 
- de heer Pertti Huuskonen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de 

gewone algemene vergadering te houden in 2023; 
Deze kandidaat-bestuurder voldoet volgens de raad van bestuur aan de 
onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance 
Code 2020; 

- de heer Sven Bogaerts, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene 
vergadering te houden in 2023; 

- mevrouw Ingrid Daerden, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene 
vergadering te houden in 2023; 

- mevrouw Laurence Gacoin, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene 
vergadering te houden in 2023; 

- de heer Charles-Antoine Van Aelst, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone 
algemene vergadering te houden in 2023. 

 
Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op . De raad van bestuur stelt 
voor om enerzijds de heer Huuskonen te benoemen tot onafhankelijk bestuurder omwille van zijn 
professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit zijn curriculum vitae), zijn ruime internationale ervaring 
en zijn kennis van de Noord-Europese (zorg)vastgoedmarkt. Anderzijds stelt de raad van bestuur voor 
om, naast de CEO die reeds lid is van de raad van bestuur, ook de andere leden van het directiecomité 
te benoemen tot bestuurder. Door de voorgestelde evolutie van een duaal bestuursmodel naar een 
monistisch bestuursmodel wordt het directiecomité afgeschaft. In afwezigheid van een directiecomité 
moet de raad van bestuur voldoende uitvoerende bestuurders tellen ten einde de efficiënte 
vertegenwoordiging van de vennootschap in haar dagelijkse werking te blijven verzekeren (in het 
bijzonder in het internationaal handelsverkeer en gelet op het in de groep gehanteerde “4 ogen”-
principe). Derhalve stelt de raad van bestuur voor om elk van de leden van het directiecomité te 
benoemen tot bestuurder. 
 
Voorstel om de heer Huuskonen te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende 
bestuurders. De mandaten van de uitvoerende bestuurders zullen onbezoldigd zijn. 
 

6.2 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de FSMA, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang de 
volgende bestuurders te herbenoemen: 
 
- mevrouw Marleen Willekens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de 

gewone algemene vergadering te houden in 2023; 
- de heer Luc Plasman, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone 

algemene vergadering te houden in 2023. 
 
Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op . Gelet op hun professionele 
bekwaamheid (zoals blijkt uit hun curriculum vitae) en bijdrage aan de goede werking van de raad van 
bestuur, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van voormelde bestuurders te herbenoemen. 
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Deze bestuurders voldoen volgens de raad van bestuur nog steeds aan de onafhankelijkheidscriteria 
bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. 
 
Voorstel om deze mandaten te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende 
bestuurders. 
 
Indien de voorstellen vermeld onder voormelde agendapunten 6.1 en 6.2 worden goedgekeurd, en 
rekening houdende met het feit dat de mandaten van twee niet-uitvoerende niet onafhankelijke 
bestuurders, met name de heer Eric Hohl en mevrouw Adeline Simont, op 26 oktober 2020 verstrijken, 
zal de raad van bestuur vanaf die datum zijn samengesteld uit 12 bestuurders, waarvan 7 
onafhankelijke bestuurders. 

 

7. GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES M.B.T. DE VERANDERING VAN CONTROLE IN DE 
KREDIETOVEREENKOMSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP BINDEN 

 
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 tussen de 
Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 tussen de 
Vennootschap, BNP Paribas Fortis NV, JP Morgan Securities PLC en ING België NV, de 
kredietovereenkomst van 12 november 2019 tussen de Vennootschap en KBC Bank NV, de 
kredietovereenkomst van 12 november 2019 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Niederlassung 
Deutschland en de kredietovereenkomst van 13 maart 2020 tussen de Vennootschap en Société 
Générale die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een 
onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle 
over de Vennootschap, bij wijze van afzonderlijke stemming goed te keuren, en indien nodig te 
bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

8. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN 
BUITENHEIDE BVBA, ELK OPGESLORPT VIA EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE 
VERRICHTING DOOR DE VENNOOTSCHAP OP 19 DECEMBER 2019, MET INGANG VANAF 1 JULI 2019, 
VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 30 JUNI 2019 

 
Voorstel tot goedkeuring, bij wijze van afzonderlijke stemming, van de jaarrekening van Résidence de 
la Paix NV, Verlien BVBA en Buitenheide BVBA voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 
30 juni 2019. 

 

9. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN BUITENHEIDE 
BVBA 

 
Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van 
Résidence de la Paix NV, Verlien BVBA en Buitenheide BVBA voor de uitoefening van hun mandaat 
gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 
1 juli 2019 tot 19 december 2019. 

 

10. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN BUITENHEIDE 
BVBA 
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Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris van 
Résidence de la Paix NV, Verlien BVBA en Buitenheide BVBA voor de uitoefening van zijn mandaat 
gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 
1 juli 2019 tot 19 december 2019. 

 

11. BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN 

 
Voorstel tot toekenning aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de 
neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van 
de genomen besluiten. 

 
II. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Frans: 
 

1. RENOUVELLEMENT DE LA FACULTÉ D’ACQUÉRIR, PRENDRE EN GAGE ET ALIÉNER DES ACTIONS 
PROPRES 

 
1.1. Proposition de remplacer le pouvoir existant d'acquérir, prendre en gage et aliéner des actions 

propres par l’octroi d’un nouveau pouvoir au conseil d'administration pour une nouvelle période de 
5 ans, et de modifier en conséquence l’article 6.2 des statuts comme suit : 
 
"La Société peut acquérir, prendre en gage ou aliéner ses actions propres et des certificats s’y 
rapportant dans les conditions prévues par la loi. 
Le conseil d’administration est autorisé, pendant cinq ans à compter de la publication de la décision 
de l’assemblée générale extraordinaire du [insérer : date de l'assemblée générale extraordinaire 
approuvant le pouvoir ] approuvant ce pouvoir aux annexes du Moniteur belge, à acquérir et prendre 
en gage des actions de la Société et des certificats s’y rapportant à un prix unitaire qui ne peut être 
inférieur à 75% de la moyenne du cours de bourse des trente derniers jours de la cotation de l’action 
précédant la date de la transaction, ni supérieur à 125% de la moyenne du cours de bourse des trente 
derniers jours de la cotation de l’action précédant la date de la transaction sans que la Société ne 
puisse, en vertu de ce pouvoir, détenir au prendre en gage des actions de la Société ou des certificats 
s’y rapportant représentant plus de 10% du nombre total des actions. 
Pour autant que de besoin, le conseil d’administration est en outre expressément autorisé à aliéner 
des actions propres de la Société et des certificats s’y rapportant aux membres du personnel. Le conseil 
d’administration est également expressément autorisé à aliéner des actions propres de la Société et 
des certificats s’y rapportant à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du 
personnel de la Société ou de ses filiales. 
Les pouvoirs visés aux paragraphes 2. et 3. s'appliquent au conseil d’administration de la Société, aux 
filiales directes et indirectes de la Société, et à tout tiers agissant en son propre nom mais pour le 
compte de ces sociétés." 
 
Les pouvoirs proposés seront accordés pour une durée de cinq ans à compter du jour de la publication 
de la décision de l’assemblée générale extraordinaire approuvant ces pouvoirs proposés aux annexes 
du Moniteur belge. À partir de cette date, les pouvoirs existants, accordés par l'assemblée générale 
extraordinaire du 16 avril 2018, prendront fin et les pouvoirs proposés les remplaceront. À toutes fins 
utiles, si les pouvoirs proposés ne sont pas approuvés, les pouvoirs existants continueront à 
s'appliquer et seront inclus dans le nouveau texte des statuts soumis à l'approbation de l'assemblée 
générale extraordinaire. 
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La FSMA a approuvé les modifications proposées aux statuts. Cette proposition est soumise à une 
majorité spéciale d'au moins trois quarts des votes exprimés. 

 

2. RENOUVELLEMENT DE LA FACULTÉ DE RECOURIR AU CAPITAL AUTORISÉ  
 
2.1 Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administration établi conformément à l’article 

7:199 du Code des sociétés et des associations, relatif au renouvellement du capital autorisé, décrivant 
les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé peut être utilisé et fixant les objectifs à 
cet égard. 
Comme il s’agit d’une simple prise de connaissance, aucune proposition de décision n’est reprise à 
l’agenda. 
 

2.2 Proposition de renouveler le pouvoir existant concernant le capital autorisé et de le remplacer par 
l’octroi d’un nouveau pouvoir étendu au conseil d’administration d’augmenter le capital en une ou 
plusieurs fois dans les conditions fixées dans le rapport mentionné ci-dessus et de modifier en 
conséquence l’article 6.4 des statuts (“Capital autorisé”) en fonction de la décision adoptée. 
 
(a) Proposition d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital, aux dates et selon 

les modalités à déterminer par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois, à 
concurrence d'un montant maximum de : 
1) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la 
possibilité d’exercice du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible par les 
actionnaires de la Société, 
2) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d’un 
dividende optionnel, 
3) 10% du montant du capital au moment de la décision d'augmentation de capital, le cas 
échéant, arrondi au centime d’euro inférieur, pour des augmentations de capital par apports 
en numéraire sans la possibilité d’exercice par les actionnaires de la Société du droit de 
préférence ou du droit d’allocation irréductible, étant entendu que le conseil d'administration 
ne peut augmenter le capital conformément à ce point 3) que dans la mesure où le montant 
cumulé des augmentations de capital effectuées conformément à ce point sur une période de 
12 mois ne dépasse pas 10% du montant du capital au moment de la décision d'augmentation 
de capital, et 
4) 10% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour a. des augmentations de capital par apports en nature, ou b. toute autre 
forme d’augmentation de capital, 
étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté 
d’un montant supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui 
approuve le pouvoir. 
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(b) Si la proposition visée au point 2.2 (a) n'est pas approuvée, proposition d'autoriser le conseil 
d'administration à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités à déterminer par le 
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de : 
1) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la 
possibilité d’exercice du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible par les 
actionnaires de la Société, 
2) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d’un 
dividende optionnel, et 
3) 10% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai [ou, 
dans le cas d’une assemblée de carence le 8 juin] 2020, le cas échéant, arrondi au centime 
d’euro inférieur, pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des 
augmentations de capital par apports en numéraire sans la possibilité d’exercice par les 
actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d’allocation irréductible, ou c. 
toute autre forme d’augmentation de capital, 
étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté 
d’un montant supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui 
approuve le pouvoir. 

 
Ces pouvoirs proposés seront accordés pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire approuvant les pouvoirs proposés aux annexes du 
Moniteur belge. À partir de cette date, les pouvoirs existants accordés par l'assemblée générale 
extraordinaire du 22 octobre 2019 prendront fin et les pouvoirs proposés les remplaceront. À toutes 
fins utiles, si les pouvoirs proposés ne sont pas approuvés, les pouvoirs existants continueront à 
s'appliquer et seront inclus dans le nouveau texte des statuts soumis à l'approbation de l'assemblée 
générale extraordinaire. 
 
La FSMA a approuvé les modifications proposées aux statuts. Cette proposition est soumise à une 
majorité spéciale d'au moins trois quarts des votes exprimés. 

 

3. MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET RÉMUNÉRATION DU COMMISSAIRE 

 
3.1 Proposition de prolonger l'exercice en cours qui a commencé le 1er juillet 2019, jusqu'au 31 décembre 

2020 inclus, et de commencer chaque exercice suivant le 1er janvier et de le terminer le 31 décembre 
de chaque année, et de modifier les statuts en conséquence. 
 
La FSMA a approuvé les modifications proposées aux statuts. Cette proposition est soumise à une 
majorité spéciale d'au moins trois quarts des votes exprimés. 
 

3.2 Proposition, si la proposition 3.1 est approuvée, de fixer les honoraires uniques supplémentaires dus 
au commissaire, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCRL, représenté par M. Joeri Klaykens, ayant son 
siège à De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, à 17.500 euros, hors TVA et frais, suite à la prolongation de 
l'exercice. 
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4. INTRODUCTION D’UN SEUIL DE TRANSPARENCE STATUTAIRE DE 3% 

 
Proposition d’introduire un seuil de transparence statutaire de 3% et de modifier en conséquence 
les statuts en fonction de la décision adoptée. 
 
La FSMA a approuvé les modifications proposées aux statuts. Cette proposition est soumise à une 
majorité spéciale d'au moins trois quarts des votes exprimés. 

 

5. MODIFICATION DES STATUTS SUITE À L’IMPLÉMENTATION DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES 
ASSOCIATIONS ET POUR TENIR COMPTE DES AUTRES DÉCISIONS PRISES 

 
Proposition, afin d’aligner les propositions susmentionnées et les dispositions du Code des sociétés et 
des associations, de remplacer le texte actuel des statuts par un nouveau texte. Ce nouveau texte, 
accompagné d’un document informatif sur les modifications proposées et de la version des statuts 
actuels avec indication des modifications, est disponible sur le site de la société 
https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020. Chaque actionnaire peut obtenir 
gratuitement une copie des nouveaux statuts via une demande adressée par e-mail à l’adresse 
shareholders@aedifica.eu. 
 
La FSMA a approuvé les modifications proposées des statuts. Cette proposition est soumise à une 
majorité spéciale d'au moins trois quarts des votes exprimés. 

 

6. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

 
6.1 Proposition de nommer, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, sous condition 

d’approbation par la FSMA, par un vote spécial, avec effet immédiat, les administrateurs suivants : 
 
- M. Pertti Huuskonen, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif, jusqu’à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023 ; 
Ce candidat-administrateur répond, selon le conseil d’administration, aux critères 
d’indépendance fixés dans l’art. 7:87 CSA et dans l’art. 3.5 du Code de gouvernance d’entreprise 
2020 ; 

- M. Sven Bogaerts, en qualité d’administrateur exécutif, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra en 2023 ; 

- Mme Ingrid Daerden, en qualité d’administrateur exécutif, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra en 2023 ; 

- Mme Laurence Gacoin, en qualité d’administrateur exécutif, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra en 2023 ; 

- M. Charles-Antoine Van Aelst, en qualité d’administrateur exécutif, jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra en 2023. 

 
Le curriculum vitae des administrateurs proposés est disponible sur 
https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020. Le conseil d'administration propose d’une 
part de nommer Monsieur Huuskonen en tant qu’administrateur indépendant, en raison de sa 
compétence professionnelle (attestée par son curriculum vitae), de sa vaste expérience internationale et 
de sa connaissance du marché immobilier (de santé) d'Europe du Nord. D'autre part, le conseil 
d'administration propose de nommer, outre le CEO qui est déjà membre du conseil d'administration, les 

https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020
mailto:shareholders@aedifica.eu
https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020
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autres membres du comité de direction en tant qu’administrateurs. En raison de l'évolution proposée 
d'un modèle d’administration duale à un modèle d’administration moniste, le comité de direction sera 
supprimé. En l'absence d'un comité de direction, le conseil d'administration doit disposer d'un nombre 
suffisant d'administrateurs exécutifs afin de continuer à assurer une représentation efficace de la société 
dans ses activités quotidiennes (notamment dans le commerce international et compte tenu du principe 
des "4 yeux" utilisé par le groupe). En conséquence, le conseil d'administration propose de nommer 
chacun des membres du comité de direction en tant qu’administrateur. 
 
Proposition de rémunérer M. Huuskonen au même titre que les autres administrateurs non-exécutifs. 
Les mandats des administrateur exécutifs ne seront pas rémunérés. 
 

6.2 Proposition de renouveler, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, sous condition 
d’approbation par la FSMA, par un vote spécial, avec effet immédiat, le mandat des administrateurs 
suivants : 
 
- Mme Marleen Willekens, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif, jusqu’à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023 ; 
- M. Luc Plasman, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif, jusqu’à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. 
 
Le curriculum vitae des administrateurs proposés est disponible sur 
https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020. Compte tenu de leur compétence 
professionnelle (attestée par leur curriculum vitae) et de leur contribution au bon fonctionnement du 
conseil d'administration, le conseil d'administration propose de renouveler le mandat des administrateurs 
susmentionnés. Ces administrateurs répondent, selon le conseil d’administration, toujours aux critères 
d’indépendance fixés dans l’art. 7:87 CSA et dans l’art. 3.5 du Code de gouvernance d’entreprise 2020. 
 
Proposition de rémunérer ces mandats au même titre que les autres administrateurs non-exécutifs. 
 
Si les propositions mentionnées aux points 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour susmentionné sont 
approuvées, et compte tenu du fait que les mandats de deux administrateurs non-exécutifs non 
indépendants, à savoir M. Eric Hohl et Mme Adeline Simont, expireront le 26 octobre 2020, le conseil 
d'administration sera composé à partir de cette date de 12 administrateurs, dont 7 seront des 
administrateurs indépendants. 

 

7. APPROBATION DES CLAUSES DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE CONTENUES DANS DES CONVENTIONS 
DE CRÉDIT LIANT LA SOCIÉTÉ 

 
Proposition d’approuver, par un vote spécial, et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à 
l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes les dispositions de la convention de crédit 
du 31 octobre 2019 entre la Société et BNP Paribas Fortis SA, la convention de crédit du 31 octobre 2019 
entre la Société, BNP Paribas Fortis SA, JP Morgan Securities PLC et ING Belgique SA, de la convention de 
crédit du 12 novembre 2019 entre la Société et KBC Bank SA, de la convention de crédit du 12 novembre 
2019 entre la Société et BNP Paribas Niederlassung Deutschland et de la convention de crédit du 13 mars 
2020 entre la Société et Société Générale, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du 
remboursement et/ou une suspension immédiate de l'utilisation du crédit en cas de changement de 
contrôle sur la Société. 

https://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2020
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8. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE RÉSIDENCE DE LA PAIX SA, VERLIEN SPRL ET BUITENHEIDE 
SPRL, CHACUNE ABSORBÉE PAR UNE OPÉRATION ASSIMILÉE À UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA 
SOCIÉTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2019, AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 2019, POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 
2019 AU 30 JUIN 2019 INCLUS 

 
Proposition d'approuver, par un vote spécial, les comptes annuels de Résidence de la Paix SA, Verlien 
SPRL et Buitenheide SPRL pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus. 

 

9. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS DE RÉSIDENCE DE LA PAIX SA, VERLIEN SPRL ET BUITENHEIDE 
SPRL 

 
Proposition de donner décharge, par un vote spécial, aux administrateurs de Résidence de la Paix SA, 
Verlien SPRL et Buitenheide SPRL pour l’exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 
2019 au 30 juin 2019 inclus, et, pour autant que de besoin, du 1er juillet 2019 au 19 décembre 2019. 

 

10. DECHARGE AU COMMISSAIRE DE RÉSIDENCE DE LA PAIX SA, VERLIEN SPRL ET BUITENHEIDE SPRL 

 
Proposition de donner décharge, par un vote spécial, au commissaire de Résidence de la Paix SA, Verlien 
SPRL et Buitenheide SPRL pour l’exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2019 au 
30 juin 2019 inclus, et, pour autant que de besoin, du 1er juillet 2019 au 19 décembre 2019. 

 
11. POUVOIRS SPÉCIAUX – COORDINATION DES STATUTS 

 
Proposition d’octroyer au notaire instrumentant tous les pouvoirs pour procéder au dépôt et à la 
publication de l’acte ainsi qu’à la coordination des statuts en fonction des décisions à prendre. 

 
III. Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een 
eerste vergadering op 20 mei 2020 door de raad van bestuur bijeengeroepen door middel van 
aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:  
1) Het "Belgisch Staatsblad" van 17 april 2020; 
2) “De Tijd” van 17 april 2020; 
3) "L’Echo" van 17 april 2020; 
4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.eu) op 17 april 2020. 
De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau. 
De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 
7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bijeengeroepen door per post 
verzonden brieven/per email, met vermelding van de agenda, op 17 april 2020. Aan dezelfde 
personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten 
worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
Het aanwezigheidsquorum werd niet bereikt tijdens de eerste vergadering van 20 mei 2020, 
waardoor de vergadering niet geldig was samengesteld en dus niet bevoegd was om over de 
voorstellen tot statutenwijzigingen vermeld in de agenda te beraadslagen en te besluiten. 
 
Bijgevolg werd, overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, de huidige vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur door middel van 
aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:  
1) Het "Belgisch Staatsblad" van 20 mei 2020; 
2) "De Tijd" van 20 mei 2020; 
3) "L’Echo" van 20 mei 2020; 

http://www.aedifica.be/
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4) De website van de Vennootschap (www.aedifica.eu) op 20 mei 2020. 
 
De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau. 
De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 
7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bijeengeroepen door per post 
verzonden brieven/per email, met vermelding van de agenda, op 20 mei 2020. Aan dezelfde 
personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten 
worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
IV. Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan 
de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext 
Brussel en Euronext Amsterdam. 
 
V. Aedifica heeft geen effecten uitgegeven zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen, noch obligaties, warranten of certificaten onder welke vorm dan ook.  
 
VI. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 20, derde lid, van de statuten, 
gevraagd om bijkomende punten op de agenda van onderhavige vergadering te plaatsen. Geen 
enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 7:139 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, schriftelijk enige vragen gesteld ingevolge de publicatie van de 
bijeenroeping van onderhavige vergadering. 
 
VII. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De wijzigingen die hierboven zijn 
beschreven werden op 31 maart 2020 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA). 
 
VIII. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen. 
 
IX. Het kapitaal van Aedifica bedraagt zevenhonderd veertien miljoen zevenentachtigduizend 
eenentwintig euro vierendertig cent (€ 714.087.021,34). Het is vertegenwoordigd door 
zevenentwintig miljoen eenenzestigduizend tweehonderd drieënzeventig (27.061.273) aandelen 
zonder vermelding van nominale waarde. 
 
Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend 
vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) aandelen op een totaal van zevenentwintig miljoen 
eenenzestigduizend tweehonderd drieënzeventig (27.061.273) aandelen aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, zijnde 39,31% van het kapitaal. 
 
X. Ingevolge artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de huidige 
vergadering geldig beraadslagen en besluiten. 
 
XI. Om goedgekeurd te zijn, moeten de voorstellen onder punten 1, 2, 3.1, 4 en 5 van de agenda ten 
minste drie vierden van de stemmen verenigen waarmee aan de stemming is deelgenomen. Voor 
de overige punten van de agenda is een gewone meerderheid van de stemmen vereist.  
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD. 
De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig 
samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen. 
 
BERAADSLAGING. 
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten: 
 
1/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING 
VAN EIGEN AANDELEN 
 
1.1. De vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming 
en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van 
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bestuur voor een nieuwe periode van 5 jaar, en besluit om dientengevolge het huidige artikel 6.2 
van de statuten, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie dienovereenkomstig te 
wijzigen als volgt: 
 
In de Nederlandstalige versie : 
“De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen en 
certificaten die erop betrekking hebben verwerven, in pand nemen of vervreemden. 
De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking van het besluit 
van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 tot goedkeuring van deze machtiging 
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop 
betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen 
zijn dan 75% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het 
aandeel vóór de datum van de transactie, noch hoger dan 125% van het gemiddelde van de koers 
van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel vóór de datum van de transactie, zonder 
dat de Vennootschap in toepassing van deze machtiging aandelen van de Vennootschap of 
certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten of in pand hebben die meer dan 10% van het 
totale aantal aandelen vertegenwoordigen. 
Voor zover als nodig, is de raad van bestuur tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de 
Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan het personeel. De 
raad van bestuur is bovendien expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap en 
certificaten die erop betrekking hebben te vervreemden aan één of meerdere bepaalde personen 
andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. 
De machtigingen onder lid 2. en lid 3. gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor 
de rechtstreekse en de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en voor elke 
derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.” 
 
In de Franstalige versie : 
“La Société peut acquérir, prendre en gage ou aliéner ses actions propres et des certificats s’y 
rapportant dans les conditions prévues par la loi. 
Le conseil d’administration est autorisé, pendant cinq ans à compter de la publication de la décision 
de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 approuvant ce pouvoir aux annexes du 
Moniteur belge, à acquérir et prendre en gage des actions de la Société et des certificats s’y 
rapportant à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 75% de la moyenne du cours de bourse des 
trente derniers jours de la cotation de l’action précédant la date de la transaction, ni supérieur à 
125% de la moyenne du cours de bourse des trente derniers jours de la cotation de l’action précédant 
la date de la transaction sans que la Société ne puisse, en vertu de ce pouvoir, détenir ou prendre en 
gage des actions de la Société ou des certificats s’y rapportant représentant plus de 10% du nombre 
total des actions. 
Pour autant que de besoin, le conseil d’administration est en outre expressément autorisé à aliéner 
des actions propres de la Société et des certificats s’y rapportant aux membres du personnel. Le 
conseil d’administration est également expressément autorisé à aliéner des actions propres de la 
Société et des certificats s’y rapportant à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les 
membres du personnel de la Société ou de ses filiales. 
Les pouvoirs visés aux paragraphes 2. et 3. s'appliquent au conseil d’administration de la Société, 
aux filiales directes et indirectes de la Société, et à tout tiers agissant en son propre nom mais pour 
le compte de ces sociétés." 
 
Deze machtigingen worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de 
bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde 
machtigingen goedkeurt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum, vervallen de 
bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 april 2018 
en nemen de besloten machtigingen hun plaats in. Ingeval van verwerping van het voorstel blijven 
de huidige machtigingen van kracht. 
 
Het voorstel onder punt 1. wordt aanvaard, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven;  
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
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vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  9.416.702 stemmen voor;        
  1.204.119 stemmen tegen; 
  17.766 onthoudingen. 
 
2/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL 
 
2.1. Nadat de Voorzitter aan de vergadering kennis heeft gegeven van de inhoud van het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen op 2 april 2020, ontslaat de vergadering hem van voorlezing 
ervan. 
 
Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven (Bijlage nummer2). 
 
2.2. (a) De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en stemming omtrent het 
agendapunt 2.2 (a), waarbij de raad van bestuur aan de algemene vergadering heeft voorgesteld 
om de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering aan de raad van bestuur 
van 22 oktober 2019, te vervangen door een uitgebreide machtiging (geldig gedurende vijf jaar te 
rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad) om het kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen in één of meerdere malen te verhogen, onder de voorwaarden 
uiteengezet in het voormeld verslag, ten belope van een maximumbedrag van: 
1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 
8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent voor 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot 
uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de 
aandeelhouders van de Vennootschap, 
2) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 
8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent voor in voorkomend 
geval afgerond naar beneden tot op de eurocent voor kapitaalverhogingen in het kader van de 
uitkering van een keuzedividend, 
3) 10% van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging, in 
voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent voor kapitaalverhogingen bij wijze 
van inbreng in geld zonder mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het 
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, met dien verstande 
dat de raad van bestuur overeenkomstig dit punt 3) enkel zal kunnen verhogen voor zover en in de 
mate waarin het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit punt 
zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, niet meer dan 10% bedraagt van het bedrag van 
het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging, en 
4) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 
8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent voor a. 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, of b. enige andere vorm van kapitaalverhoging,  
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal 
kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering die de machtiging goedkeurt. 
 
Het voorstel onder punt 2.2. (a) wordt verworpen, en dit volgens stemming zoals hierna 
weergegeven;  
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het maatschappelijk kapitaal 
van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig 
uitgebrachte stemmen 
  6.234.205 stemmen voor;        
  4.404.382 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
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Aangezien dit voorstel verworpen is, wordt overgegaan tot de stemming over het volgende 
agendapunt. 
 
Gezien het voorstel 2.2.(a) niet werd goedgekeurd gaat de algemene vergadering over tot de 
beraadslaging en stemming omtrent het agendapunt 2.2. (b), waarbij de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering heeft voorgesteld om een machtiging toe te kennen aan de raad van bestuur 
om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten te 
bepalen door de raad van bestuur, ten belope van een maximumbedrag van: 
 
1)  50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot 
uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de 
aandeelhouders van de Vennootschap, 
2)  50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor 
kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en 
3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering 
van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld 
zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar 
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van 
kapitaalverhoging,  
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal 
kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering die de machtiging goedkeurt.  
 
Het voorstel onder punt 2.2., (b), wordt als volgt aangenomen;  
 Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig 
(10.638.587) aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van 
Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig 
uitgebrachte stemmen 
  9.224.683 stemmen voor;        
  1.413.904 stemmen tegen;   
  0 onthoudingen. 
 
Dientengevolge beslist de vergadering om voormelde toelating aan de raad van bestuur door de 
buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 zijnde  

- Het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een 
maximumbedrag van 324.585.019,29 EUR indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging 
een kapitaalverhoging is, waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het 
voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de 
vennootschap,  

- Het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een 
maximumbedrag van 486.877.528,94 indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een 
kapitaalverhoging is in het kader van de uitkering van een keuzedividend, 

- Het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een 
maximumbedrag van 64.917.003,85 EUR indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging 
een kapitaalverhoging is bij wijze van a. inbreng in natura, b. inbreng in geld zonder de 
mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar 
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap, of c. enige andere vorm 
van kapitaalverhoging, 

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal 
nooit verhoogd zal kunnen worden boven het wettelijk maximumbedrag van 649.170.038,59 
EUR, op en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. 

te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de 
bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het 
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kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van : 
1)  50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, 
voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid 
tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door 
de aandeelhouders van de Vennootschap, 
2)  50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, 
voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en 
3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering van 8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, 
voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng 
in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar 
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van 
kapitaalverhoging,  
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal 
kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene 
vergadering die de machtiging goedkeurt.  
 
Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering om artikel 6.4. van de statuten, zowel 
in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie, dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
3/ WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR 
 
3.1. De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2019 
te verlengen tot en met 31 december 2020 en om elk volgend boekjaar, aan te vangen op 1 januari 
en te eindigen op 31 december van elk jaar, en dientengevolge de statuten overeenkomstig aan te 
passen. 
Ten gevolge hiervan zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de tweede dinsdag van 
de maand mei 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
 Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig 
(10.638.587) aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van 
Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig 
uitgebrachte stemmen 
  10.638.587 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
  
3.2. Ten gevolge de goedkeuring van voorgaand voorstel beslist de vergadering om de 
bijkomende éénmalige erelonen verschuldigd aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren 
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 
1831 Diegem, naar aanleiding van de verlenging van het boekjaar vast te leggen op EUR 17.500, 
exclusief BTW en onkosten.  
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.620.821 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  17.766 onthoudingen. 
  
4/  INVOERING VAN EEN STATUTAIRE TRANSPARANTIEDREMPEL VAN 3% 
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 De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en stemming omtrent het invoeren van 
een statutaire transparantiedrempel van 3% en dienovereenkomstige wijziging van de statuten in 
functie van het genomen besluit. 
 
Het voorstel wordt verworpen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven;  
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587)  
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  577.469 stemmen voor;        
  10.061.118 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
 
5/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ALSOOK OM REKENING TE HOUDEN MET 
DE OVERIGE GENOMEN BESLUITEN 
 
Teneinde de statuten af te stemmen op voormelde besluiten en de bepalingen van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de huidige tekst van de statuten 
te vervangen door volgende nieuwe tekst :  
 
Nederlandstalige versie : 
 

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP 
 
ARTIKEL 1 - AARD EN BENAMING 
 
Onderhavige Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming “AEDIFICA”.  
 
De Vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“OGVV”), in de zin van de Wet 
van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd 
(de “GVV Wet”) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
 
De benaming van de Vennootschap en het geheel van de documenten die van haar uitgaan, wordt 
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar 
Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch recht” of “OGVV naar Belgisch recht”. 
 
De Vennootschap is onderworpen aan de GVV Wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met 
betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “GVV 
Koninklijk Besluit”)(de “GVV Wet” en het “GVV Koninklijk Besluit”, hierna samen “de GVV wetgeving”). 
 
ARTIKEL 2 - ZETEL, E-MAILADRES EN WEBSITE 
 
De zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11).  
 
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die 
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de 
statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de Vennootschap wordt 
verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de 
statutenwijziging te beslissen.  
 
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel 
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een 
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statutenwijziging. 
De Vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland 
administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten. 
 
De Vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: 
shareholders@aedifica.eu. 
 
De raad van bestuur kan het e-mailadres van de Vennootschap wijzigen in overeenstemming met het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
De website van de Vennootschap is: www.aedifica.eu. 
 
ARTIKEL 3 -  VOORWERP 
 
De Vennootschap heeft tot uitsluitend voorwerp: 
 
1) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen 

van de GVV wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en 
2) binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten in de zin van de Wet. 
 
Onder “vastgoed” wordt verstaan, het “vastgoed” in de zin van de GVV wetgeving.  
 
3) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 

overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, 
met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere: 

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten; 
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” 
overeenkomsten;  
(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” 
overeenkomsten; en/of 
(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of 
andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis 
waarvan: 

(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve 
van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan 
een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; 
en 
(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of 
exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan 
worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; 
en 

 
4) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 

overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, 
ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten 
uitbaten of ter beschikking stellen van: 

(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele 
of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen; 
(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband 
houdende goederen; 

http://www.aedifica.eu/
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(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de 
daarmee verband houdende goederen; of 
(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen. 

 
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name 
alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de 
ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. 
 
Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn 
in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt. 
Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid 
aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende 
risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle 
munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk 
verhandelbaar monetair instrument.  
 
De Vennootschap mag bovendien verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover 
deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het 
kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in de GVV 
Wet, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen. 
De Vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in 
leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit 
worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen 
belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als 
hoofdactiviteit worden uitgeoefend).  
 
De Vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle 
vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op 
vastgoed, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de 
onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel 
van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een voorwerp dat soortgelijk of 
aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten 
zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.  

 
ARTIKEL 4 - VERBODSBEPALINGEN 
De Vennootschap mag niet:  
1) optreden als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele 

verrichtingen; 
2) deelnemen aan een vereniging voor vaste opneming of waarborg; 
3) financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en 

volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; 
4) financiële instrumenten verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een 

privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met haar 
schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van 
betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is 
getroffen; 

5) contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien met betrekking tot 
perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die haar overeenkomstig de 
toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel. 
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ARTIKEL 5 - DUUR 
 
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 

TITEL TWEE - KAPITAAL - AANDELEN 
 
ARTIKEL 6 - KAPITAAL 
 
6.1. Onderschreven en volgestort kapitaal 
 
Het kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd veertien miljoen zevenentachtigduizend eenentwintig euro 
vierendertig cent (€ 714.087.021,34). Het is vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen 
eenenzestigduizend tweehonderd drieënzeventig (27.061.273) aandelen zonder vermelding van nominale 
waarde, die ieder een / zevenentwintig miljoen eenenzestigduizend tweehonderd drieënzeventigste 
(1/27.061.273ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en 
volgestort. 
 
6.2. Verwerving en vervreemding van eigen effecten 
 
De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen en certificaten die 
erop betrekking hebben verwerven, in pand nemen of vervreemden. 
 
De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking van het besluit van de 
buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 tot goedkeuring van deze machtiging in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te 
verkrijgen en in pand te nemen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan 75% van het 
gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel vóór de datum van 
de transactie, noch hoger dan 125% van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de 
notering van het aandeel vóór de datum van de transactie zonder dat de Vennootschap in toepassing van 
deze machtiging aandelen van de Vennootschap of certificaten die erop betrekking hebben, mag bezitten 
of in pand hebben die meer dan 10% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.  
 
Voor zover als nodig, is de raad van bestuur tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de 
Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan het personeel. De raad van 
bestuur is bovendien expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop 
betrekking hebben te vervreemden aan één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het 
personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. 
 
De machtigingen onder lid 2. en lid 3. gelden voor de raad van bestuur van de Vennootschap, voor de 
rechtstreekse en de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en voor elke derde 
handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen. 
 
6.3. Kapitaalverhoging 
 
Elke kapitaalverhoging zal gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
de GVV wetgeving. 
 
(a) Inbreng in geld 
 
In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of 
in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 6.4., en onverminderd de toepassing van de 
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dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, mag het voorkeurrecht van de 
aandeelhouders beperkt of opgeheven worden mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan 
de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend wordt bij de toekenning van 
nieuwe effecten. In voorkomend geval voldoet dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de volgende 
voorwaarden die vastgelegd zijn in de GVV wetgeving: 
 
1) het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten; 
2) het wordt aan aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen 

vertegenwoordigen op het moment van de verrichting; 
3) uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een 

maximumprijs per aandeel aangekondigd; 
4) de openbare inschrijvingsperiode moet minimaal drie beursdagen bedragen. 

 
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, 
hoeft het onherleidbaar toewijzingsrecht onder de volgende voorwaarden in elk geval niet te worden 
verleend bij een inbreng in geld: 
 
1) de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal; 
2) het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over 

een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag van het kapitaal op het 
ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging. 

 
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving 
hoeft het onherleidbaar toewijzingsrecht evenmin te worden verleend bij een inbreng in geld met beperking 
of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van 
een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.  
 
(b) Inbreng in natura 
 
Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
moeten, overeenkomstig de GVV wetgeving de volgende voorwaarden worden nageleefd in geval van inbreng 
in natura: 
 
1) de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag met betrekking tot de inbreng in 

natura, alsook in voorkomend geval in de oproeping tot de algemene vergadering die voor de 
kapitaalverhoging bijeengeroepen wordt; 
 

2) de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per 
aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst, of, 
naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging en (b) de 
gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum. 
 
Het is toegelaten om van het bedrag bedoeld in punt 2) (b) een bedrag af te trekken dat overeenstemt 
met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen 
recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur in zijn bijzonder verslag het af te trekken 
bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt en de financiële voorwaarden van de 
verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag.  
 

3) behalve indien de uitgifteprijs of, in het geval bedoeld in artikel 6.5, de ruilverhouding, alsook de 
betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na afsluiting van de inbrengovereenkomst worden 
bepaald en aan het publiek worden meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de 
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kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, moet de akte van kapitaalverhoging binnen een 
maximumtermijn van vier maanden verleden worden; en  
 

4) het onder punt 1) hierboven bedoelde verslag moet eveneens de weerslag van de voorgestelde 
inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel 
in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak 
van de stemrechten.  

 
Overeenkomstig de GVV wetgeving zijn deze bijkomende voorwaarden niet van toepassing bij de inbreng van 
het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle 
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.  
 
6.4. Toegestane kapitaal  
 
Het is de raad van bestuur toegestaan om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, op de data 
en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, ten belope van een maximumbedrag van: 
 
1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 

8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot 
uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de 
aandeelhouders van de Vennootschap, 

2) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 
8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor 
kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, 

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 
8 juni 2020, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. 
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in 
geld zonder mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar 
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van 
kapitaalverhoging, 

 
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen 
worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die 
de machtiging goedkeurt. 
 
Deze toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf 
bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad.  
 
Bij elke kapitaalverhoging zal de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de 
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen. 
 
De kapitaalverhogingen die aldus door de raad van bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden 
in geld, of in natura, of bij wijze van gemengde inbreng, of door omzetting van reserves, met inbegrip van 
overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de 
enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke 
regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar 
zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens 
verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties 
terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde 
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effecten. 
 
De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen 
op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele 
uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de 
kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die 
op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen 
verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals 
inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal. 
 
Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de 
kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.  
 
De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, 
zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de 
Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen, mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit 
vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de 
toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval voldoet dat onherleidbare toewijzingsrecht aan de 
voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3. (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft in elk geval 
niet te worden verleend in die gevallen van inbreng in geld beschreven in artikel 6.3. (a) lid 2 en lid 3 van 
de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden overeenkomstig de voorwaarden van de 
GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 (b) van de statuten uitgevoerd. Dergelijke 
inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een 
keuzedividend. 
 
De raad van bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te 
laten vaststellen.  

 
6.5. Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen  
 
Overeenkomstig de GVV wetgeving zijn de bijzondere voorwaarden van artikel 6.3 (b) in geval van inbreng 
in natura mutatis mutandis van toepassing op fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen waarnaar 
de GVV wetgeving in deze specifieke context verwijst. 
 
6.6. Kapitaalvermindering 
 
De Vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter 
zake. 
 
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN 
 
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders 
kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde 
aandelen of omgekeerd. 
 
Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de 
eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. 
 
Op de zetel van de Vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam, in voorkomend 
geval in elektronische vorm.  



   

26 
 

 
 

 
ARTIKEL 8 – ANDERE EFFECTEN 
 
De Vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met 
uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, in naleving van de GVV wetgeving. 
 
ARTIKEL 9 – NOTERING EN OPENBAARHEID VAN DE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN 
 
De aandelen van de Vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische 
gereglementeerde markt, overeenkomstig de GVV wetgeving. 
 
Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in 
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en 
houdende diverse bepalingen gelden de wettelijk voorziene drempelwaarden.  
 
Behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen, kan niemand deelnemen aan de stemming op de 
algemene vergadering van de Vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten 
waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven. 
De stemrechten verbonden aan de niet gemelde effecten zijn opgeschort. 
 

TITEL DRIE - BESTUUR EN TOEZICHT 
 
ARTIKEL 10 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf leden die voor een maximale duur van drie jaar benoemd 
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering kan het mandaat van 
elke lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang 
beëindigen. De bestuurders zijn herverkiesbaar. 
 
De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
bepalingen.  
 
Tenzij de benoemingsbesluiten van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van de 
bestuurders vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene 
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, zelfs indien 
hierdoor de statutaire maximale duur van drie jaar zou worden overschreden.  
 
Het is de algemene vergadering niet toegelaten om, op het ogenblik van de herroeping van het mandaat, een 
andere datum vast te stellen als einddatum van het mandaat, dan de datum waarop het besluit werd 
genomen, noch een vertrekvergoeding toe te kennen. 
 
Ingeval één of meerdere mandaten openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen in 
raad, voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene 
vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van het gecoöpteerde lid van de 
raad van bestuur al dan niet bevestigen.  
 
De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen. Zij moeten beschikken over de voor de uitoefening 
van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid en zij mogen niet 
binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen. Hun 
benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten. 



   

27 
 

 
 

 
De eventuele vergoeding van de bestuurders mag niet worden bepaald in functie van de door de 
Vennootschap of haar perimetervennootschappen uitgevoerde verrichtingen en transacties. 
 
De raad van bestuur kan één of meerdere waarnemers aanstellen die alle of een deel van de vergaderingen 
van de raad kunnen bijwonen, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur. 
 
ARTIKEL 11 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN RAAD VAN BESTUUR 
 
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping op de plaats aangeduid in deze oproeping of in voorkomend 
geval, bij videoconferentie, telefoon of internetconferentie, zo vaak als de belangen van de Vennootschap dat 
vereisen. De raad van bestuur moet worden bijeengeroepen wanneer twee leden erom vragen. 
 
De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder zijn leden. De vergaderingen worden voorgezeten door de 
Voorzitter of, indien hij/zij er niet is, door het lid met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit 
door het lid met de hoogste leeftijd. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
De oproepingen gebeuren per elektronische post of, bij gebrek aan e-mailadres gecommuniceerd aan de 
Vennootschap, bij gewone brief of via enig ander communicatiemiddel, overeenkomstig de toepasselijke 
wettelijke bepalingen.  
 
Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per brief, elektronische post of enig ander 
communicatiemiddel een andere bestuurder afvaardigen om hem/haar op een bepaalde vergadering van de 
raad van bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn/haar plaats te stemmen.  
 
Een lid van de raad van bestuur kan echter niet meer dan één van zijn/haar collega's vertegenwoordigen. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen.  
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een 
speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de Vennootschap, en ondertekend door de 
voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurders die erom verzoeken.  
 
De volmachten worden eraan gehecht.  
 
Kopieën van die notulen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders. 
 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de 
bestuurders. 
 
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig 
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap met uitzondering van de 
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. 
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de 
Vennootschap wat dat bestuur betreft, delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk bestuurder 
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hoeven te zijn, en, naar gelang het geval, elk alleen, samen of als college optreden.  
 
De raad van bestuur kan aan elke lasthebber alle bijzondere bevoegdheden delegeren, binnen de grenzen 
bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad kan in overeenstemming met de GVV wetgeving 
de vergoeding vaststellen van diegenen aan wie bijzondere bevoegdheden zijn gedelegeerd. 
 
ARTIKEL 13 – INTERN REGLEMENT 
 
De raad van bestuur is gemachtigd een intern reglement uit te vaardigen.  
 
ARTIKEL 14 - EFFECTIEVE LEIDING  
 
De effectieve leiding van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen. 
 
Zij moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid 
en passende deskundigheid en zij mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving 
vastgelegde verbodsbepalingen vallen. Hun benoeming is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring 
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
 
ARTIKEL 15 – ADVISERENDE COMITES 
 
De raad van bestuur richt in zijn midden een auditcomité alsook een benoemings- en remuneratiecomité op, 
en bepaalt hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden met inachtneming van de toepasselijke 
regelgeving. 
 
Bovendien kan de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere andere adviserende 
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt. 
 
ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONDERTEKENING VAN AKTEN 
 
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een 
openbaar- of ministerieel ambtenaar zijn/haar medewerking verleent, evenals in rechte, als eiser, als 
verweerder of anderszins, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of binnen de beperkingen van 
het dagelijks bestuur, ofwel door de persoon die dit dagelijks bestuur alleen waarneemt die hierbij alleen 
optreedt, ofwel door twee van de personen die dit dagelijks bestuur waarnemen die hierbij gezamenlijk 
optreden. 
 
De Vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de 
Vennootschap binnen de grenzen van hun mandaat. 
 
ARTIKEL 17 – REVISORALE CONTROLE 
 
De revisorale controle van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen 
erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
 
Ze oefenen de functies die hen toevallen uit krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
en de GVV wetgeving. 
 

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
ARTIKEL 18 - BIJEENKOMST 
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De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur 
op de plaats aangeduid in de oproeping. 
 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op 
hetzelfde uur. 
 
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de 
oproeping. 
 
ARTIKEL 19 – BIJEENROEPING 
 
De algemene vergadering komt samen door oproeping door de raad van bestuur. 
 
De drempel vanaf wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een algemene vergadering 
mogen eisen om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, is vastgelegd op 10% van het kapitaal. 
 
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten kunnen, onder de voorwaarden 
die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, eveneens vragen om punten op de agenda 
van algemene vergaderingen te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda 
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. 
 
De oproepingen worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen opgesteld en medegedeeld. 
 
ARTIKEL 20 – DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering wordt slechts verleend op 
grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de 
veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 
“registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de 
Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 
vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de 
algemene vergadering. 
 
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten hun 
voornemen aan de Vennootschap, of de persoon die de Vennootschap daartoe heeft aangewezen, kenbaar 
maken via het e-mailadres van de Vennootschap of op de wijze specifiek vermeld in de oproeping, of, in 
voorkomend geval, door het sturen van een volmacht, uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de 
vergadering. 
 
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten 
een attest voorleggen dat afgeleverd is door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit 
blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder in 
hun rekeningen zijn ingeschreven, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen 
aan de algemene vergadering. Zij delen het attest mee aan de Vennootschap of aan de persoon die de 
Vennootschap daartoe heeft aangewezen, alsook hun wens om deel te nemen aan de algemene 
vergadering, via het e-mailadres van de Vennootschap of op de wijze specifiek vermeld in de oproeping, 
of, in voorkomend geval, door het sturen van een volmacht, ten laatste op de zesde dag voor de datum van 
de vergadering. 
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In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op 
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter 
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de 
aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de 
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten 
waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, zal dit 
elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook in staat stellen om deel te nemen aan de 
beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen. Indien het recht wordt verleend om op afstand aan 
een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder 
raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de 
vennootschap) tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de 
identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, 
alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt 
en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel 
te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende 
voorwaarden stellen. 
 
ARTIKEL 21 – STEMMING DOOR VOLMACHT 
 
Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich op de algemene 
vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al dan niet aandeelhouder is. 
 
De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber 
aanduiden, behoudens de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene afwijkingen. 
 
De raad van bestuur stelt een volmachtformulier op. 
 
De volmacht moet door de aandeelhouder worden ondertekend en moet ten laatste op de zesde dag voor de 
datum van de vergadering worden meegedeeld aan de Vennootschap via het e-mailadres van de 
Vennootschap of op de wijze specifiek vermeld in de oproeping.  
 
Indien meerdere personen zakelijke rechten bezitten op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de 
uitoefening van het stemrecht verbonden aan dit aandeel schorsen tot één persoon als titularis is aangeduid 
voor de uitoefening van het stemrecht. 
 
Indien een effect in vruchtgebruik werd gegeven, dan worden alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip 
van het eventuele stemrecht, het recht om deel te nemen aan kapitaalverhogingen en het recht om de 
omzetting te vragen van aandelen (naar aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen) door de 
vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s)gezamenlijk uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in 
een testament, schenkingsakte of overige overeenkomst. In dat laatste geval dienen de blote eigenaar(s) 
en/of de vruchtgebruiker(s) de Vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van deze regeling. 
 
ARTIKEL 22 - STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Voor zover de raad van bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief, zullen de 
aandeelhouders gemachtigd zijn om vóór de algemene vergadering per brief, via de vennootschapswebsite 
of op de wijze vermeld in de oproeping te stemmen op afstand, door middel van een formulier ter beschikking 
gesteld door de Vennootschap. Het formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering 
vermelden, de naam of benaming van de aandeelhouder en zijn/haar woonplaats of zetel, het aantal 
stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de algemene vergadering, de vorm van de aandelen 
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die hij bezit, de agendapunten van de vergadering (met inbegrip van de voorstellen van beslissing), een ruimte 
die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel om zich te onthouden, evenals de termijn 
waarbinnen het stemformulier bij de Vennootschap moet toekomen.  
 
Het formulier moet uitdrukkelijk vermelden dat het moet worden getekend en moet toekomen aan de 
Vennootschap uiterlijk de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering. 
 
De raad van bestuur stelt in voorkomend geval de modaliteiten vast volgens dewelke de hoedanigheid en de 
identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd. 
 
ARTIKEL 23 - BUREAU 
 
Alle algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens 
afwezigheid door de bestuurder aangesteld door de aanwezige bestuurders. 
 
De voorzitter duidt de secretaris aan. 
 
De vergadering kiest twee stemopnemers. 
 
De overige bestuurders vervolledigen het bureau. 
 
ARTIKEL 24 - AANTAL STEMMEN 
 
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van het geval van opschorting van het stemrecht 
bepaald door de wet. 
 
ARTIKEL 25 – BERAADSLAGING 
 
Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda voorkomen. 
 
De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en stemmen, ongeacht het deel van het kapitaal 
dat aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in gevallen waarin door het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen een aanwezigheidsquorum wordt vereist.  
 
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen van de statuten als minstens de 
helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet vervuld is, dan moet de 
algemene vergadering opnieuw worden bijeengeroepen en beslist de tweede vergadering op geldige wijze, 
ongeacht het aandeel van het kapitaal dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 
vertegenwoordigen. 
 
Tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft, worden alle beslissingen genomen door de algemene 
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen.  
 
Iedere wijziging van de statuten is slechts toegelaten indien ze wordt goedgekeurd door ten minste drie vierde 
van de stemmen of, indien het gaat om de wijziging van het voorwerp of de doelen van de Vennootschap, 
door vier vijfde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer 
worden meegerekend.  
 
Stemmen gebeurt bij handopsteking of door naamafroeping tenzij de algemene vergadering er bij eenvoudige 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Ieder ontwerp van statutenwijziging moet 
voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
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Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt ondertekend 
door of namens elk van hen. 
 
ARTIKEL 26 - NOTULEN 
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de 
aandeelhouders die erom verzoeken. 
 
Kopieën van de notulen van de algemene vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door één 
of meerdere bestuurders.  
 
ARTIKEL 27 – ALGEMENE VERGADERING VAN DE OBLIGATIEHOUDERS 
 
De bepalingen in dit artikel zijn enkel en alleen van toepassing op obligaties, voor zover de 
uitgiftevoorwaarden van de obligaties hiervan niet afwijken. 
 
De raad van bestuur en de commissaris(sen) van de Vennootschap kunnen de obligatiehouders oproepen 
in algemene vergadering van de obligatiehouders. Zij moeten eveneens de algemene vergadering 
bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties 
vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om toegelaten te worden op de 
algemene vergadering van de obligatiehouders moeten de obligatiehouders de formaliteiten voorzien in 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten 
voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of in de bijeenroepingen. 
 

TITEL VIJF - BOEKJAAR – FINANCIËLE DOCUMENTATIE - VERDELING 
 
ARTIKEL 28 – BOEKJAAR EN FINANCIËLE DOCUMENTATIE 
 
Het boekjaar vangt aan op één januari eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk 
boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsook de jaarrekening op.  
 
De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap die de geconsolideerde rekeningen 
van de Vennootschap en het verslag van de commissaris bevatten, worden ter beschikking van de 
aandeelhouders gesteld, in overeenstemming met de bepalingen die toepasselijk zijn op emittenten van 
financiële instrumenten die toegelaten zijn tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met de 
GVV wetgeving. 
 
De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen van de Vennootschap en de jaarrekeningen worden op de 
website van de Vennootschap gepubliceerd. 
 
De aandeelhouders hebben het recht om een gratis kopie van de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële 
verslagen te verkrijgen op de zetel. 
 
ARTIKEL 29 - VERDELING 
 
De Vennootschap keert aan haar aandeelhouders, binnen de grenzen toegelaten door het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving, een dividend uit waarvan het minimumbedrag is 
voorgeschreven door de GVV wetgeving. 
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ARTIKEL 30 – INTERIMDIVIDENDEN 
 
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden, in 
de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
 

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING 
 
ARTIKEL 31 - VERLIES VAN KAPITAAL 
 
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft of tot minder dan 
een vierde van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een 
vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of 
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de 
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te 
vrijwaren.  
 
ARTIKEL 32 – BENOEMING VAN VEREFFENAARS 
 
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die 
beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.  
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene 
vergadering.  
 
ARTIKEL 33 – UITKERING BIJ VEREFFENING 
 
Bij vereffening, zal de verdeling aan de aandeelhouders pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van 
de vereffening. 
 
Het netto-actief van de Vennootschap wordt, na aanzuivering van alle schulden of een consignatie van de 
hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om het volgestorte kapitaal terug te betalen en het 
eventuele saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding met 
het aantal aandelen dat ze bezitten. 
 

TITEL ZEVEN – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 34 - KEUZE VAN WOONPLAATS 
 
Voor de uitvoering van de statuten dient elke aandeelhouder, houder van inschrijvingsrechten en 
obligatiehouder die gedomicilieerd is in het buitenland, en elke bestuurder, elke gedelegeerde tot het 
dagelijks bestuur, commissaris, en vereffenaar, woonplaats te kiezen in België. Indien dit niet gebeurd is, 
wordt hij/zij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap waar alle mededelingen, 
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem/haar geldig kunnen worden gedaan. 
 
De houders van aandelen, inschrijvingsrechten of obligaties op naam moeten elke verandering van 
woonplaats of e-mailadres aan de Vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle 
mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats of e-
mailadres. 
 
ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN 
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Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, 
obligatiehouders, bestuurders, gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, commissarissen en vereffenaars met 
betrekking tot de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt de uitsluitende 
bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbanken van de zetel van de Vennootschap tenzij de 
Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. 
 
ARTIKEL 36 - GEMEEN RECHT 
 
De Vennootschap wordt bovendien beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de 
GVV wetgeving, evenals door alle andere reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn. De 
bepalingen van de statuten die ingaan tegen dwingende wettelijke bepalingen worden als niet geschreven 
beschouwd. De nietigheid van één artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen uitwerking 
hebben op de geldigheid van de andere (delen van) statutaire clausules. 
 
 
Franstalige versie 
 

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE 
 
ARTICLE 1 – CARACTERE ET DENOMINATION 
 
La présente Société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination « AEDIFICA ».  
 
La Société est une société immobilière réglementée publique (« SIRP »), au sens de la loi du 12 mai 2014 
relative aux sociétés immobilière réglementées, modifiée de temps à autre (la « Loi SIR »), dont les actions 
sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
 
La dénomination de la société et l'ensemble des documents qui en émanent, contiennent la mention 
« société immobilière réglementée publique de droit belge » ou « SIR publique de droit belge » ou « SIRP 
de droit belge » ou sont suivis immédiatement de ces mots.  
 
La société est soumise à la Loi SIR ainsi qu'à l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières 
réglementées, modifié de temps à autre (l’ « Arrêté Royal SIR ») (la « Loi SIR » et l’ « Arrêté Royal SIR » ci-
après ensemble « la réglementation SIR »).  
 
ARTICLE 2 – SIEGE – ADRESSE ELECTRONIQUE – SITE WEB 
 
Le siège est établi à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40 (boîte 11). 
 
Le conseil d’administration peut déplacer le siège de la Société, pour autant que pareil déplacement 
n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. 
Cette décision n'impose pas de modification des statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre 
Région. Dans ce cas, le conseil d’administration a le pouvoir de modifier les statuts. 
 
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale 
a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour une modification 
des statuts. 
La Société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, 
succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. 
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La Société peut, en application et dans les limites de l’article 2 :31 du Code des sociétés et des associations, 
être contactée à l’adresse électronique suivante : shareholders@aedifica.eu. 
 
Le conseil d’administration peut modifier l’adresse électronique de la Société conformément au Code des 
sociétés et des associations.  
 
Le site web de la Société est : www.aedifica.eu 
 
ARTICLE 3 – OBJET 
 
La Société a pour objet exclusif de :  
1) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation 

conformément aux dispositions de la réglementation SIR, des immeubles à la disposition 
d'utilisateurs ; et 

2) dans les limites fixées par la réglementation SIR, détenir les biens immobiliers au sens de la 
Loi. 

 
Par biens immobiliers, on entend les « biens immobiliers » au sens de la réglementation SIR. 
 
3) conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par 

le biais d’une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux 
dispositions de la réglementation SIR, avec un pouvoir adjudicateur public ou adhérer à un 
ou plusieurs : 

(i) contrats DBF, les contrats dits “Design, Build, Finance” ; 
(ii) contrats DB(F)M, les contrats dits “Design, Build, (Finance) and Maintain” ; 
(iii) contrats DBF(M)O, les contrats dits “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” ; et/ou 
(iv) contrats pour les concessions de travaux publics relatifs aux bâtiments et/ou autre 
infrastructure de nature immobilière et aux services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels : 

(i) la société immobilière réglementée est responsable de la mise à disposition, l’entretien 
et/ou l’exploitation pour une entité publique et/ou les citoyens comme utilisateurs 
finaux, afin de répondre à un besoin social et/ou de permettre l’offre d’un service public 
; et 
(ii) la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement disposer des droits 
réels, peut assumer, complètement ou en partie, les risques de financement, les risques 
de disponibilité, les risques de demande et/ou les risques d’exploitation, ainsi que le 
risque de construction; ou 

 
4) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le 

biais d’une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux 
dispositions de la réglementation SIR, le développement, l’établissement, la gestion, 
l’exploitation ou la mise à disposition, avec la possibilité de sous-traiter ces activités : 

(i) d’installations et facilités de stockage pour le transport, la répartition ou le stockage 
d’électricité, de gaz, de combustibles fossiles ou non fossiles, et d’énergie en général, en ce 
compris les biens liés à ces infrastructures ; 
(ii) d’installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la purification d’eau, en ce 
compris les biens liés à ces infrastructures ; 
(iii) d’installations pour la production, le stockage et le transport d’énergie renouvelable ou non, 
en ce compris les biens liés à ces infrastructures ; ou 
(iv) de déchetteries et d’incinérateurs, en ce compris les biens liés à ces infrastructures. 

 
Dans le cadre de la mise à disposition d’immeubles, la Société peut, notamment, exercer toutes activités 

mailto:shareholders@aedifica.eu
http://www.aedifica.eu/
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liées à la construction, l’aménagement, la rénovation, le développement, l’acquisition, la cession, la gestion 
et l’exploitation d’immeubles. 
 
A titre accessoire ou temporaire, la Société peut effectuer des placements en valeurs mobilières ne 
constituant pas des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR, pour autant que celles-ci soient 
négociables sur un marché réglementé. Ces placements seront effectués dans le respect de la politique de 
gestion des risques adoptée par la Société et seront diversifiés de façon à assurer une diversification 
adéquate des risques. Elle peut également détenir des liquidités non affectées, dans toutes les monnaies, 
sous la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être 
aisément mobilisés.  
 
La Société peut en outre effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement 
à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des activités 
de la Société au sens de la réglementation SIR, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative.  
 
La Société peut prendre ou donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Une activité de 
location-financement avec option d'achat des immeubles peut uniquement être exercée à titre accessoire, 
sauf si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public en ce compris le logement social et 
l’enseignement (auquel cas l'activité peut être exercée à titre principal).  
 
La Société peut également procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens 
immobiliers tels que décrits ci-avant et accomplir tous actes qui se rapportent à l’immobilier tels que 
l'achat, la transformation, l'aménagement, la location, la location meublée, la sous-location, la gestion, 
l'échange, la vente, le lotissement, la mise sous le régime de copropriété, l'intéressement, par voie de 
fusion ou autrement, à toute entreprise ayant un objet similaire ou complémentaire, pour autant que ces 
actes soient autorisés par la réglementation SIR et, en général, toutes les opérations se rattachant 
directement ou indirectement à son objet social.  
 
ARTICLE 4 - INTERDICTIONS 
 
La Société ne peut :  
1) agir comme promoteur immobilier au sens de la réglementation SIR, à l’exclusion des 

opérations occasionnelles ;  
2) participer à un syndicat de prise ferme ou de garantie ;  
3) prêter des instruments financiers, à l’exception des prêts effectués dans les conditions et 

selon les dispositions de l’arrêté royal du 7 mars 2006 ;  
4) acquérir des instruments financiers émis par une société ou une association de droit privé 

qui est déclarée en faillite, a conclu un accord amiable avec ses créanciers, a fait l’objet d’une 
procédure de réorganisation judiciaire, a obtenu un sursis de paiement, ou a fait l’objet, dans 
un pays étranger, d’une mesure analogue ; 

5) conclure des accords contractuels ou prévoir des clauses statutaires relatives à des sociétés 
du périmètre par lesquels il serait dérogé aux droits de vote qui lui reviennent selon la 
législation applicable, en fonction d’une participation de 25% plus une action. 

 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La Société est constituée pour une durée indéterminée. 
 

TITRE DEUXIEME - CAPITAL - ACTIONS 
 
ARTICLE 6 - CAPITAL 
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6.1. Capital souscrit et libéré 
 
Le capital est fixé à sept cent quatorze millions quatre-vingt-sept mille vingt et un euros trente-quatre cents 
(€ 714.087.021,34) représenté par vingt-sept millions soixante et un mille deux cent septante-trois 
(27.061.273) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / vingt-sept millions 
soixante et un mille deux cent septante-troisième (1/27.061.273ième) du capital. Ces actions sont 
entièrement souscrites et libérées. 
 
6.2. Acquisition, prise en gage et aliénation de titres propres 
 
Le conseil d’administration est autorisé, pendant cinq ans à compter de la publication de la décision de 
l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 approuvant ce pouvoir aux annexes du Moniteur belge, 
à acquérir et prendre en gage des actions de la Société et des certificats s’y rapportant à un prix unitaire 
qui ne peut être inférieur à 75% de la moyenne du cours de bourse des trente derniers jours de la cotation 
de l’action précédant la date de la transaction, ni supérieur à 125% de la moyenne du cours de bourse des 
trente derniers jours de la cotation de l’action précédant la date de la transaction sans que la Société ne 
puisse, en vertu de ce pouvoir, détenir ou prendre en gage des actions de la Société ou des certificats s’y 
rapportant représentant plus de 10% du nombre total des actions. 
 
Pour autant que de besoin, le conseil d’administration est en outre expressément autorisé à aliéner des 
actions propres de la Société et des certificats s’y rapportant aux membres du personnel. Le conseil 
d’administration est également expressément autorisé à aliéner des actions propres de la Société et des 
certificats s’y rapportant à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel 
de la Société ou de ses filiales. 

 
Les pouvoirs visés aux paragraphes 2. et 3. s'appliquent au conseil d’administration de la Société, aux filiales 
directes et indirectes de la Société, et à tout tiers agissant en son propre nom mais pour le compte de ces 
sociétés. 
 
6.3. Augmentation de capital 
 
Toute augmentation de capital sera réalisée conformément à la Code des sociétés et à la réglementation 
SIR. 
 
(a) Apports en espèces 
 
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire par une décision de l’assemblée générale ou 
dans le cadre du capital autorisé tel que prévu à l’article 6.4., et sans préjudice des dispositions impératives 
du droit des sociétés applicable, le droit de préférence des actionnaires peut être limité ou supprimé pour 
autant que, dans la mesure requise par la réglementation SIR, un droit d’allocation irréductible soit accordé 
aux actionnaires existants lors de l’attribution de nouveaux titres. Le cas échéant, ce droit d’allocation 
irréductible répond aux conditions suivantes, fixées par la réglementation SIR : 
 
1) il porte sur l'entièreté des titres nouvellement émis ; 
2) il est accordé aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent 

leurs actions au moment de l'opération; 
3) un prix maximum par action est annoncé au plus tard la veille de l'ouverture de la période de 

souscription publique ; 
4) la période de souscription publique doit avoir une durée minimale de trois jours de bourse. 
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Sans préjudice de l'application des dispositions impératives du droit des sociétés applicable, le droit 
d'allocation irréductible ne doit en aucun cas être accordé en cas d’apport en numéraire, dans les 
conditions suivantes : 
 
1) l’augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ; 
2) le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze mois, 

conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10% du montant du capital tel qu’il se 
présentait au moment de la décision d’augmentation de capital. 

 
Sans préjudice de l’application des dispositions impératives du droit des sociétés applicable, le droit 
d’allocation irréductible ne doit pas être accordé en cas d’apport en numéraire avec limitation ou 
suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution 
d’un dividende optionnel, pour autant que l’octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les 
actionnaires. 
 
(b) Apports en nature 
 
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, les conditions suivantes doivent 
être respectées en cas d’apport en nature, conformément à la réglementation SIR : 
 
1) l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée  dans le rapport relatif à 

l’augmentation de capital par apport en nature, ainsi que, le cas échéant, dans la convocation 
à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital; 
 

2) le prix d'émission ne peut être inférieur à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette 
par action ne datant pas de plus de quatre mois avant la date de la convention d'apport ou, 
au choix de la Société, avant la date de l'acte d'augmentation de capital et (b) la moyenne 
des cours de clôture des trente jours calendrier précédant cette même date.  
 
Il est permis de déduire du montant visé au point 2) (b) ci-avant un montant correspondant 
à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles actions seraient 
éventuellement privées, pour autant que le conseil’administration justifie spécifiquement le 
montant des dividendes accumulés à déduire dans son rapport spécial et expose les 
conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel. 
 

3) sauf si le prix d'émission, ou, dans le cas visé à l'article 6.5, le rapport d'échange, ainsi que 
leurs modalités sont déterminés et communiqués au public au plus tard le jour ouvrable 
suivant la conclusion de la convention d'apport en mentionnant le délai dans lequel 
l'augmentation de capital sera effectivement réalisée, l'acte d'augmentation de capital doit 
être passé dans un délai maximum de quatre mois; et 
 

4) le rapport visé au point 1) ci-dessus doit également expliciter l'incidence de l'apport proposé 
sur la situation des anciens actionnaires, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du 
bénéfice, de la valeur nette par action et du capital ainsi que l'impact en termes de droits de 
vote. 

 
Conformément à la réglementation SIR, ces conditions supplémentaires ne sont pas applicables dans le 
cadre de la distribution d'un dividende optionnel, à condition que l'octroi de celui-ci soit effectivement 
ouvert à tous les actionnaires. 
 
6.4. Capital autorisé 
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Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités à 
déterminer par le conseil d’administration, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum 
de :  
 
1) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le 

cas échéant, arrondi au centime d’euro inférieur, pour des augmentations de capital par apports 
en numéraire, prévoyant la possibilité d’exercice du droit de préférence ou du droit d’allocation 
irréductible par les actionnaires de la Société, 

2) 50% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le 
cas échéant, arrondi au centime d’euro inférieur, pour des augmentations de capital dans le 
cadre de la distribution d’un dividende optionnel, 

3) 10% du montant du capital à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020, le 
cas échéant, arrondi au centime d’euro inférieur, pour a. des augmentations de capital par 
apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la possibilité 
d’exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d’allocation 
irréductible, ou c. toute autre forme d’augmentation de capital, 

 
étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté d’un montant 
supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui approuve le pouvoir. 
 
Ce pouvoir est conféré pour une durée renouvelable de cinq ans à dater de la publication du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 aux annexes du Moniteur belge. 
 
Lors de toute augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le prix, la prime d’émission 
éventuelle et les conditions d’émission des titres nouveaux. 
 
Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d’administration peuvent être souscrites en 
numéraire, en nature ou par apport mixte, ou par incorporation des réserves, y compris les bénéfices 
reportés et les primes d’émission, ainsi que tous les éléments des capitaux propres des comptes annuels 
IFRS statutaires de la Société (établis en application de la réglementation SIR applicable) susceptibles d’être 
convertis en capital, avec ou sans création de nouveaux titres. Ces augmentations de capital pourront aussi 
être réalisées par l’émission d’obligations convertibles, de droits de souscription ou d’obligations 
remboursables en actions ou d’autres titres, qui peuvent donner lieu à la création des mêmes titres. 
 
Toute prime d’émission sera portée à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif 
du bilan. Le conseil d’administration est libre de décider de placer toute prime d’émission, éventuellement 
après déduction d’un montant maximal égal aux frais de l’augmentation de capital au sens des règles IFRS 
applicables, sur un compte indisponible, qui constituera au même titre que le capital une garantie pour les 
tiers, et qui ne pourra en aucun cas être réduit ou supprimé autrement que par une décision de l’assemblée 
générale prise selon les modalités requises pour une modification des statuts, à l’exception de la conversion 
en capital.  
 
En cas d’augmentation de capital accompagnée d’une prime d’émission, seul le montant porté au capital 
sera soustrait du montant restant utilisable du capital autorisé. 
 
Le conseil d’administration est habilité à supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires, en 
ce compris en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de 
ses filiales, pour autant qu’un droit d’allocation irréductible soit accordé aux actionnaires existants lors de 
l’attribution des nouveaux titres. Le cas échéant, ce droit d’allocation irréductible répond aux conditions 
fixées par la réglementation SIR et l'article 6.3 (a) des statuts. Il ne doit en tout cas pas être accordé dans 
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les cas d’apport en numéraire décrits à l'article 6.3 (a) paragraphe 2 et paragraphe 3 des statuts. Les 
augmentations de capital par apport en nature sont effectuées conformément aux conditions prescrites 
par la réglementation SIR et aux conditions prévues à l'article 6.3 (b) des statuts. De tels apports peuvent 
également porter sur le droit de dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel. 
 
Le conseil d’administration est habilité à faire constater authentiquement les modifications des statuts qui 
en résultent. 
 
6.5. Fusions, scissions et opérations assimilées 
 
Conformément à la réglementation SIR, les dispositions particulières de l’article 6.3(b) sont applicables 
mutatis mutandis aux fusions, scissions et opérations assimilées visées par la réglementation SIR dans ce 
contexte particulier. 
 
6.6. Réduction du capital 
 
La Société pourra effectuer des réductions du capital dans le respect des stipulations légales en la matière. 
 
ARTICLE 7 - NATURE DES ACTIONS 
 
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l’actionnaire. L’actionnaire peut, à tout 
moment et sans frais, demander la conversion de ses actions nominatives en actions dématérialisées ou 
inversement. 
 
Toute action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou 
détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.  
 
Il est tenu au siège de la Société un registre des actions nominatives, le cas échéant sous la forme 
électronique.  
 
ARTICLE 8 – AUTRES TITRES 
 
La Société est habilitée à émettre tous titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci, à 
l’exception des parts bénéficiaires et des titres similaires et moyennant le respect des règles particulières 
prévues par la réglementation SIR. 
 
ARTICLE 9 – ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET PUBLICITE DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES 
 
Les actions de la Société doivent être admises aux négociations sur un marché réglementé belge, 
conformément à la réglementation SIR. 
 
Conformément à l’article 18 de la loi relative à la publicité des participations importantes dans les 
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des 
dispositions diverses les seuils prévus par la loi sont applicables. 
 
Mis à part les exceptions prévues par la loi, nul ne peut prendre part au vote à l’assemblée générale de la 
Société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, en vertu 
et conformément à la loi, vingt (20) jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Les droits de vote 
attachés à ces titres non déclarés sont suspendus.  
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TITRE TROISIEME - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE 
 
ARTICLE 10 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration est composé de cinq membres au moins, nommés par l'assemblée générale des 
actionnaires pour une durée maximale de trois ans. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout 
moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de chaque membre du conseil d’administration. 
Les administrateurs sont rééligibles. 
 
Le conseil d’administration comprend au moins trois membres indépendants conformément aux 
dispositions légales applicables.  
 
Sauf si les décisions de nomination de l’assemblée générale en disposent autrement, le mandat des 
administrateurs court à partir de l’assemblée générale au cours de laquelle ils sont nommés jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire de l’exercice au cours duquel leur mandat expire conformément à la 
décision de nomination, même si cela dépasse la durée maximale statutaire de trois ans.  
 
L'assemblée générale ne peut, au moment de la révocation du mandat, fixer une date de fin de mandat autre 
que la date à laquelle la décision a été prise, ni accorder une indemnité de départ. 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs mandats, les administrateurs restants réunis en conseil, ont le droit de 
pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. La 
première assemblée générale qui suit confirme ou non le mandat du membre du conseil d’administration 
coopté.  
 
Les administrateurs sont exclusivement des personnes physiques. Ils doivent disposer de l'honorabilité 
professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l’exercice de leur fonction et ne peuvent pas tomber 
sous l’application des cas d’interdiction visés par la réglementation SIR. Leur nomination est soumise à 
l’approbation préalable de l’Autorité des Services et Marchés Financiers.  
 
La rémunération éventuelle des administrateurs ne peut être déterminée en fonction des opérations et 
opérations effectuées par la Société ou ses sociétés de périmètre.  
 
Le conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs observateurs qui pourront assister à tout ou une 
partie des réunions du conseil, selon les modalités à déterminer par le conseil d’administration.  
 
ARTICLE 11 - PRESIDENCE – DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation à l'endroit désigné dans ladite convocation ou, le cas 
échéant, par vidéoconférence, conférence téléphonique ou conférence via internet, aussi souvent que les 
intérêts de la société l'exigent. Le conseil d’administration doit être convoqué lorsque deux membres le 
demandent. 
 
Parmi ses membres, le conseil d’administration choisit un Président. Les réunions sont présidées par le 
Président, ou à défaut par le membre le plus ancien et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le membre le plus 
âgé. 
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente 
ou représentée. 
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Les convocations se font par courrier électronique ou, à défaut d’adresse électronique communiquée à la 
Société, par lettre ordinaire ou tout autre moyen de communication, conformément aux dispositions 
légales applicables.  
 
Tout administrateur empêché ou absent peut, même par simple lettre, par courrier électronique ou ou 
tout autre moyen de communication, déléguer un autre administrateur pour le représenter à une séance 
du conseil d’administration et voter en ses lieu et place. 
 
Toutefois, aucun membre du conseil d’administration ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues. 
Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
 
Les décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou reliés dans un 
registre spécial, tenu au siège de la Société, et signés par le président du conseil d’administration ou à 
défaut, par les administrateurs qui le demandent. 
 
Les procurations y sont annexées. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers sont signés par un ou plusieurs 
administrateurs. 
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime des administrateurs, 
exprimée par écrit. 
 
ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou 
utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à 
l'assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation 
dans ce cadre à une ou plusieurs personnes, qui peuvent mais ne doivent pas être administrateurs, et, selon 
le cas, chacune agissant seule, conjointement ou en tant qu’organe. 
 
Le conseil d’administration peut conférer à tout mandataire tous pouvoirs spéciaux, dans les limites 
déterminées par les dispositions légales applicables. Le conseil d’administration peut fixer la renumération 
de tout mandataire auquel des pouvoirs spéciaux sont conférés, en conformité avec la réglementation SIR. 
 
ARTICLE 13 – REGLEMENT INTERNE  
 
Le conseil d’administration peut établir un règlement interne. 
 
ARTICLE 14 – DIRECTION EFFECTIVE 
 
La direction effective de la Société est confiée à deux personnes physiques au moins. 
 
Ils doivent disposer de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l’exercice de 
leur fonction et ne peuvent pas tomber sous l’application des cas d’interdiction visés par la réglementation 
SIR. Leur nomination est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité des Services et Marchés 
Financiers.  
 
ARTICLE 15 - COMITES CONSULTATIFS 
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Le conseil d’administration crée, en son sein, un comité d’audit ainsi qu’un comité de nomination et de 
rémunération, dont les missions et les pouvoirs ainsi que la composition sont arrêtés par le conseil 
d’administration.  
 
Le conseil d’administration peut créer sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs, dont il 
définit la composition et la mission. 
 
ARTICLE 16 - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ - SIGNATURE DES ACTES 
 
La Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi qu’en justice, en tant que demandeur, en tant que 
défendeur ou autrement, par deux administrateurs agissant conjointement ou dans les limites de la gestion 
journalière, soit par le délégué unique à cette gestion agissant seul, soit par deux délégués à cette gestion 
agissant conjointement. 
 
La Société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux de la Société dans les limites 
du mandat qui leur est conféré à cette fin. 
 
ARTICLE 17 – CONTRÔLE REVISORAL 
 
Le contrôle de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes agréés par l’Autorité des 
Marchés et des Services Financiers. 
 
Ils exercent les fonctions qui leur incombent en vertu du Code des sociétés et des associations et de la 
réglementation SIR. 
 

TITRE QUATRIEME - ASSEMBLEES GENERALES 
 
ARTICLE 18 - REUNION 
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de mai à quinze heures à l’endroit 
indiqué dans la convocation. 
 
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. 
 
Les assemblées spéciales ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation. 
 
ARTICLE 19 – CONVOCATION 
 
L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d’administration.  
 
Le seuil à partir duquel un ou plusieurs actionnaires peuvent, conformément au Code des sociétés et des 
associations, requérir la convocation d’une assemblée générale en vue d’y soumettre une ou plusieurs 
propositions, est fixé à 10 % du capital. 
 
Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital peuvent également demander, 
dans les conditions prévues par le Code des sociétés et des associations, d’inscrire des points à l’ordre du 
jour de toute assemblée générale et de déposer des propositions de décision concernant des points à 
inscrire ou inscrits à une assemblée déjà convoquée. 
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Les convocations sont établies et communiquées conformément aux dispositions applicables du Code des 
sociétés et des associations. 
 
ARTICLE 20 - PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le droit de participer à une assemblée générale et d’y exercer le droit de vote est subordonné à 
l’enregistrement comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède 
l’assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge) (ci-après, la date d'enregistrement), soit par leur 
inscription sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes 
d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre 
d’actions détenues par l’actionnaire au jour de l’assemblée générale. 
 
Les propriétaires d'actions nominatives souhaitant prendre part à l'assemblée doivent communiquer à la 
Société, ou à toute personne qu’elle a désignée à cette fin, leur intention de participer à l’assemblée 
générale, par le biais de l'adresse électronique de la Société ou de la manière spécifiquement indiquée dans 
la convocation à l'assemblée générale, ou le cas échéant au moyen de l’envoi d’une procuration, au plus 
tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. 
 
Les propriétaires d'actions dématérialisées souhaitant prendre part à l'assemblée doivent produire une 
attestation délivrée par leur teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation certifiant le nombre 
d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement. 
Ils communiquent à la Société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, cette attestation ainsi que 
leur volonté de participer à l'assemblée générale, par le biais de l'adresse électronique de la Société ou de 
la manière spécifiquement indiquée dans la convocation à l'assemblée générale, ou le cas échéant au 
moyen de l’envoi d’une procuration, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. 
 
Dans le cas où la convocation le stipule expressément, les actionnaires ont le droit de participer à distance 
à une assemblée générale via un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société.  
Ce moyen de communication électronique doit permettre à l’actionnaire de prendre connaissance des 
discussions au sein de l’assemblée de manière directe, simultanée et continue, et d’exercer les droits de 
vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Si la convocation le stipule 
expressément, ce moyen de communication électronique permettra également à l’actionnaire de 
participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.  
 
Si le droit de participer à une assemblée générale à distance est accordé, la convocation ou un document 
pouvant être consulté par l’actionnaire auquel se réfère la convocation (par exemple le site internet de la 
Société) détermine également de quelle(s) manière(s) la Société vérifiera et garantira la qualité 
d’actionnaire et l’identité de la personne qui souhaite participer à l’assemblée, ainsi que la manière dont 
elle déterminera qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale et sera considéré comme présent. Afin 
de garantir la sécurité du moyen de communication électronique, la convocation (ou le document auquel 
elle se réfère) peut également imposer des conditions additionnelles. 
 
ARTICLE 21 – VOTE PAR PROCURATION 
 
Tout propriétaire de titres donnant le droit de participer à l’assemblée peut se faire représenter par un 
mandataire, actionnaire ou non.  
 
L’actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu’une seule personne comme 
mandataire, sauf dérogations prévues par le Code des sociétés et des associations. 
 
Le conseil d’administration établit un formulaire de procuration.  
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La procuration doit être signée par l'actionnaire et doit au plus tard le sixième jour qui précède l'assemblée 
être communiquée à la Société par le biais de l’adresse électronique de la Société ou de la manière 
spécifiquement indiquée dans la convocation.  
 
Si plusieurs personnes détiennent des droits réels sur la même action, la Société peut suspendre l'exercice 
des droits de vote attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme titulaire des 
droits de vote. 
 
Si une valeur mobilière a été donnée en usufruit, tous les droits qui lui sont attachés, y compris le droit de 
vote, le droit de participer aux augmentations de capital et le droit de demander la conversion d'actions (en 
actions nominatives/dématérialisées), sont exercés conjointement par le ou les usufruitiers et le ou les nu-
propriétaires, sauf disposition contraire dans un testament, un acte authentique ou autre convention. Dans 
ce dernier cas, le ou les nu-propriétaires et/ou le ou les usufruitiers doivent en informer la Société par écrit. 
 
ARTICLE 22 - VOTE A DISTANCE AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Dans la mesure où le conseil d’administration l'a autorisé dans la lettre de convocation, les actionnaires seront 
autorisés avant l’assemblée générale à voter à distance par lettre, via le site web de la société ou selon les 
modalités prévues dans la convocation, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la Société. Ce 
formulaire doit indiquer la date et le lieu de l'assemblée, le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son 
domicile ou siège, le nombre de voix avec lesquelles l’actionnaire souhaite voter à l'assemblée générale, la 
forme des actions qu'il possède, les points de l'ordre du jour de l'assemblée (y compris les propositions de 
résolutions), un espace permettant de voter pour ou contre toute décision ou s'abstenir, ainsi que le délai 
dans lequel le formulaire de vote doit parvenir à la Société.  
 
Le formulaire doit indiquer expressément qu'il doit être signé et devra parvenir à la Société au plus tard le 
sixième jour avant la date de l'assemblée.  
 
Le conseil d’administration détermine, le cas échéant, les modalités de vérification de la qualité et de 
l’identité de l’actionnaire. 
 
ARTICLE 23 - BUREAU 
 
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou à son défaut par 
l’administrateur désigné par les administrateurs présents. 
 
Le président désigne le secrétaire. 
 
L'assemblée choisit deux scrutateurs. 
 
Les autres administrateurs complètent le bureau. 
 
ARTICLE 24 - NOMBRE DE VOIX 
 
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des cas de suspension de droit de vote prévus par la 
loi. 
 
ARTICLE 25 - DELIBERATION 
 
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.  
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L'assemblée générale peut valablement délibérer et voter quelle que soit la part du capital présente ou 
représentée, excepté dans les cas où le Code des sociétés et des associations impose un quorum de 
présence. 
 
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si la moitié au 
moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, l’assemblée générale 
doit être convoquée de nouveau et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la 
portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés. 
 
Sauf disposition légale contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale, à la majorité simple des 
voix.  
 
Toute modification des statuts n'est admise que si elle réunit au moins les trois quarts des voix exprimées 
ou s’il s’agit de modifier l’objet ou l’un des buts de la Société, les quatre cinquièmes des voix exprimées, 
sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou le dénominateur. 
 
Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide 
autrement à la majorité simple des voix émises. Tout projet de modification des statuts doit préalablement 
être soumis à la FSMA. 
 
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun 
d'eux par ou en leur nom.  
 
ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX 
 
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires 
qui le demandent. 
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux à délivrer aux tiers sont signés par une ou plusieurs 
administrateurs. 
 
ARTICLE 27 – ASSEMBLEES GENERALES DES OBLIGATAIRES 
 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux obligations que dans la mesure où les conditions 
d'émission des obligations ne s'en écartent pas. 
 
Le conseil d’administration et le(s) commissaire(s) de la Société peuvent convoquer les titulaires 
d’obligations en assemblée générale des obligataires. Ils doivent également convoquer celle-ci à la 
demande d’obligataires représentant le cinquième du montant des obligations en circulation. Les 
convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des sociétés et des 
associations. Pour être admis à l’assemblée générale des obligataires, les titulaires d’obligations doivent se 
conformer aux formalités prévues par le Code des sociétés et des associations ainsi qu’aux éventuelles 
formalités prévues par les conditions d’émission des obligations ou dans les convocations. 
 

TITRE CINQUIEME - EXERCICE SOCIAL – DOCUMENTATION FINANCIERE - DISTRIBUTION 
 
ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL ET DOCUMENTATION FINANCIERE 
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L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre de 
chaque année. A la fin de chaque exercice social, le conseil d’administration dresse l'inventaire et établit 
les comptes annuels.  
 
Les rapports financiers annuels et semestriels de la Société, lesquels contiennent les comptes consolidés 
de la Société et le rapport du commissaire, sont mis à la disposition des actionnaires conformément aux 
dispositions applicables aux émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché 
réglementé et la réglementation SIR. 
 
Les rapports financiers annuels et semestriels de la Société, ainsi que les comptes annuels, sont publiés sur 
le site internet de la Société. 
 
Les actionnaires ont le droit d’obtenir gratuitement une copie des rapports financiers annuels et 
semestriels au siège. 
 
ARTICLE 29 - DISTRIBUTION 
 
La Société distribue à ses actionnaires, dans les limites permises par le Code des sociétés et des associations 
et la réglementation SIR, un dividende dont le montant minimum est prescrit par la réglementation SIR.  
 
ARTICLE 30 – DIVIDENDE INTERIMAIRE 
 
Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité, décider de distribuer un dividende intérimaire, dans 
les cas et délais autorisés par le Code des sociétés et des associations. 
 

TITRE SIXIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
ARTICLE 31 - PERTE DU CAPITAL 
 
Lorsque, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, 
l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à 
dater du moment où la perte à été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales ou 
statutaires, en vue de décider de la dissolution de la Société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour 
afin d’assurer la continuité de la Société.  
 
ARTICLE 32 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS 
 
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale, qui délibère de la 
manière requise par la loi, ou dissoute dans les cas prévus par la loi.  
En cas de dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs seront le cas échéant nommés par 
l’assemblée générale.  
 
ARTICLE 33 – REPARTITION EN CAS DE LIQUIDATION 
 
En cas de liquidation, la distribution aux actionnaires n’aura lieu qu’après l’assemblée de clôture de la 
liquidation. 
 
L'actif net de la Société est, après apurement de tout le passif ou consignation des sommes nécessaires à 
cet effet, affecté par priorité au remboursement du montant libéré des actions de capital et le solde 
éventuel est reparti également entre tous les actionnaires de Ia Société, proportionnellement au nombre 
d'actions qu'ils détiennent. 
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TITRE SEPTIEME - DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des statuts, chaque actionnaire, titulaire de droits de souscription et titulaire d’obligations 
domicilié à l'étranger, et chaque administrateur, chaque délégué à la gestion journalière, commissaire, et 
liquidateur, est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut de quoi, il est censé avoir élu domicile au siège 
de la Société où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être 
valablement faites.  
 
Les titulaires d’actions nominatives, droits de souscription ou obligations nominatives doivent notifier à la 
Société tout changement de domicile ou d’adresse électronique; à défaut, toutes communications, 
convocations ou notifications seront valablement faites au dernier domicile connu. 
 
ARTICLE 35 - COMPETENCE JUDICIAIRE 
 
Pour tous litiges entre la Société, ses actionnaires, titulaires de droit de souscription, titulaires, obligataires, 
administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la 
Société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège 
de la Société, à moins que la Société n'y renonce expressément. 
 
ARTICLE 36 - DROIT COMMUN 
 
La Société est au surplus régie par le Code des sociétés et des associations, la réglementation SIR ainsi que 
par les autres dispositions réglementaires qui lui sont applicables. 
Les clauses des statuts contraires aux dispositions légales impératives applicables à la société sont censées 
non écrites, la nullité d'un article ou d'une partie d'un article des présents statuts n'ayant aucun effet sur 
la validité des autres (parties des) clauses statutaires. 
 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.638.587 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
 
6/ BENOEMING VAN BESTUURDERS 
 
6.1. De vergadering beslist, op aanbeveling van de benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van 
afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang, de volgende bestuurders te benoemen: 
 
- de heer Pertti Huuskonen, geboren te Pudasjärvi (Finland) op 2 augustus 1956, 
paspoortnummer FP1220359, nationaal bis nummer 56480218704, wonende te Artturintie 46, 
90140 Oulu, Finland als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone 
algemene vergadering te houden in 2023; 
Deze kandidaat-bestuurder voldoet volgens de raad van bestuur aan de onafhankelijkheidscriteria 
bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020; 
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Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587)  
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.638.512 stemmen voor; 
  0 stemmen tegen; 
  75 onthoudingen. 
 
- de Heer  BOGAERTS Sven Andre, geboren te Sint-Niklaas op 9 december 1977 (RN 
77.12.09-169.01 ), wonende te 1040 Brussel, Generaal Lemanstraat 112, als uitvoerend bestuurder, 
tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  9.927.906 stemmen voor; 
  710.681 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
- Mevrouw DAERDEN Ingrid Maria Julia Gerarda, geboren te Bilzen op 12 januari 1974 (NN 
74.01.12-130.04), wonende te 3053 Haasrode, Blandenstraat 162, als uitvoerend bestuurder, tot 
het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  9.888.453 stemmen voor; 
  750.134 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
- Mevrouw GACOIN Laurence, geboren te St-Saulve (Frankrijk) op 26 januari 1977, van 
Franse nationaliteit (RN 77.01.26-394.62), wonend te 1910 Kampenhout, Ahornbomenlaan 66, als 
uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  9.929.306 stemmen voor; 
  709.281 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
- De Heer VAN AELST Charles-Antoine Jacques Marie, geboren te Wilrijk op 11 februari 
1986, nationaal nummer 86.02.11-325.01, wonende te 1950 Kraainem, Baron d’Huartlaan 221, als 
uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  9.890.044 stemmen voor; 
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  748.543 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
Het mandaat van de heer Huuskonen Pertii zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere 
niet-uitvoerende bestuurders. De mandaten van de uitvoerende bestuurders zullen onbezoldigd 
zijn. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.553.772 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  84.815 onthoudingen. 
 
 
6.2 De vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij 
wijze van afzonderlijk stemming, met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te 
herbenoemen: 
 
- mevrouw WILLEKENS Marleen Marie Thérèse August, NN 65.10.19-354.26, geboren te 
Zottegem op 19 oktober 1965, wonende te 3000 Leuven, Edouard Remyvest 46 bus 101, als niet-
uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden 
in 2023; 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.555.716 stemmen voor; 
  82.871 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
- de heer PLASMAN Luc Paul Ghislain, NN 53.10.15-361.81, geboren te Enghien op 15 
oktober 1953, wonende te 1547 Bever, Puydt 20, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot 
het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.614.866 stemmen voor; 
  23.721 stemmen tegen; 
  0 onthoudingen. 
 
Het mandaat van mevrouw Marleen Willekens zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere 
niet-uitvoerende bestuurders. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.553.772 stemmen voor; 
  0 stemmen tegen; 
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  84.815 onthoudingen. 
 
Het mandaat van de heer Luc Plasman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-
uitvoerende bestuurders. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.553.772 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  84.815 onthoudingen. 
 
Tengevolge voormelde besluiten, en rekening houdende met het feit dat de mandaten van twee 
niet-uitvoerende niet onafhankelijke bestuurders, met name de heer Eric Hohl en mevrouw Adeline 
Simont, op 26 oktober 2020 verstrijken, zal de raad van bestuur vanaf die datum zijn samengesteld 
uit 12 bestuurders, waarvan 7 onafhankelijke bestuurders. 
 
7/ GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES M.B.T. DE VERANDERING VAN CONTROLE IN DE 
KREDIETOVEREENKOMSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP BINDEN 
 
De vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 tussen 
de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 tussen 
de Vennootschap, BNP Paribas Fortis NV, JP Morgan Securities PLC en ING België NV, de 
kredietovereenkomst van 12 november 2019 tussen de Vennootschap en KBC Bank NV, de 
kredietovereenkomst van 12 november 2019 tussen de Vennootschap en BNP Paribas 
Niederlassung Deutschland, en de kredietovereenkomst van 13 maart 2020 tussen de 
Vennootschap en Société Générale die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de 
terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een 
verandering van controle over de Vennootschap, bij wijze van afzonderlijke stemming goed te 
keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 
 
De besluiten tot het goedkeuren, en indien nodig het bekrachtigen, van alle bepalingen van de 
kredietovereenkomst afgesloten met BNP Paribas Fortis NV, de kredietovereenkomst afgesloten 
met BNP Paribas Fortis NV, JP Morgan Securities PLC en ING België NV, de kredietovereenkomst 
afgesloten met KBC Bank NV en de kredietovereenkomst afgesloten met BNP Paribas Niederlassung 
Deutschland die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of 
een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van 
controle over de Vennootschap, worden elk aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.455.031 stemmen voor;        
  183.556 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
 
De besluiten tot het goedkeuren, en indien nodig het bekrachtigen, van alle bepalingen van de 
kredietovereenkomst afgesloten met Société Générale die voorzien in een mogelijke vervroegde 
opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het 
krediet, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, worden elk aangenomen 
als volgt : 
Met tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
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  10.469.156 stemmen voor;        
  169.431 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
 
8/ GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA 
EN BUITENHEIDE BVBA, ELK OPGESLORPT VIA EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING 
GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR AEDIFICA OP 19 DECEMBER 2019, MET INGANG VANAF 1 
JULI 2019, VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 30 JUNI 2019 
 
De vergadering beslist om, bij wijze van afzonderlijke stemming, de jaarrekening van Résidence de 
la Paix NV, Verlien BVBA en Buitenheide BVBA voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 
2019 goed te keuren. 
 
De besluiten tot het goedkeuren van de jaarrekening van elk van de hierboven vermelde 
vennootschappen worden elk aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.622.141 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  16.446 onthoudingen. 
 
9/ KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN 
BUITENHEIDE BVBA 
 
De vergadering beslist om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de 
bestuurders van Résidence de la Paix NV, Verlien BVBA en Buitenheide BVBA voor de uitoefening 
van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel 
als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019: 

- Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met 
als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens) 

- de heer Stefaan Gielens 
- mevrouw Laurence Gacoin 
- de heer Sven Bogaerts 
- de heer Charles Antoine Van Aelst 
- mevrouw Ingrid Daerden 

 
De besluiten tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan 
Gielens) en de heer Stefaan Gielens, als bestuurders van Résidence de la Paix NV worden elk 
aangenomen als volgt : 
Met tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.492.841 stemmen voor;        
  45.507 stemmen tegen;    
  100.239 onthoudingen. 
 
De besluiten tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Laurence Gacoin, de heer Sven Bogaerts, 
de heer Charles Antoine Van Aelst en mevrouw Ingrid Daerden als bestuurders van Résidence de la 
Paix NV worden elk aangenomen als volgt : 
Met tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.478.716 stemmen voor;        
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  59.632 stemmen tegen;    
  100.239 onthoudingen. 
 
De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders van 
Verlien BVBA en Buitenheide BVBA worden elk aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.478.716 stemmen voor;        
  59.632 stemmen tegen;    
  100.239 onthoudingen. 
  
10/ KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN 
BUITENHEIDE BVBA 
 
De vergadering beslist om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan: 
-  de commissaris van Résidence de la Paix NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende 

de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 
tot 19 december 2019. 

 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.452.685 stemmen voor; 
  77.398 stemmen tegen; 
  108.504 onthoudingen. 
 
- De commissaris van Verlien BVBA voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode 

van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 
december 2019. 

 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.460.950 stemmen voor; 
  77.398 stemmen tegen; 
  100.239 onthoudingen. 
 
- De commissaris van Buitenheide BVBA voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de 

periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 
tot 19 december 2019. 

 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig (10.638.587) 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van Aedifica 
vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte 
stemmen 
  10.460.950 stemmen voor;        
  77.398 stemmen tegen;    
  100.239 onthoudingen. 
 
11/ BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN 
 



   

54 
 

 
 

De vergadering beslist volmachten toe te kennen aan de instrumenterende notaris, om al het nodige 
te doen met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie 
van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands. 
 
Dit besluit wordt aangenomen als volgt : 
 Met  tien miljoen zeshonderdachtendertigduizend vijfhonderdzevenentachtig 
(10.638.587) aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 39,31% van het kapitaal van 
Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig 
uitgebrachte stemmen 
  10.638.587 stemmen voor;        
  0 stemmen tegen;    
  0 onthoudingen. 
 
   
RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op verklaring van ondergetekende 
notaris. 
 
De dagorde is afgesloten. Bijgevolg wordt de zitting geheven om 10 uur 30 
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.   
Opgemaakt op plaats en datum als voormeld.   
Na voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met 
mij Notaris getekend. 
 
Volgen de handtekeningen 
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