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Persbericht 
 

Wijziging van statuut naar openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV) 

Uitoefenprijs van het recht van uittreding 
 

 
Op 29 augustus 2014 heeft Aedifica een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
bijeengeroepen op 29 september 2014 met het oog op de voorgenomen omvorming van het statuut 
van openbare vastgoedbevak naar dat van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
(“openbare GVV”), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen (“GVV-Wet”).  
 
Op 1 september 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) aan Aedifica 
een vergunning als openbare GVV verleend onder bepaalde opschortende voorwaarden 
overeenkomstig de GVV-Wet. 
 
Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het maatschappelijk kapitaal niet werd 
bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014, werd een tweede 
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 17 oktober 2014 om 9u. Deze buitengewone 
algemene vergadering zal geldig kunnen besluiten over dezelfde agenda, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 
 
Indien de buitengewone algemene vergadering van Aedifica de voorgestelde statutenwijziging (m.i.v. 
doelwijziging) goedkeurt met een meerderheid van 80% van de uitgebrachte stemmen, zal elke 
aandeelhouder die tegen dit voorstel heeft gestemd – binnen de strikte grenzen van artikel 77 van de 
GVV-Wet – een recht van uittreding kunnen uitoefenen, tegen de hoogste prijs van (a) 51,90 € (d.i. de 
laatste slotkoers vóór de publicatie van de oproeping tot de eerste buitengewone algemene 
vergadering van 29 september 2014) en (b) de gemiddelde slotkoers van de 30 kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum van de tweede buitengewone algemene vergadering (d.i. van 
17 september 2014 tot en met 16 oktober 2014).  
 
Hierbij maakt Aedifica bekend dat de onder (b) vermelde gemiddelde slotkoers van de 
30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering van 



                                                                                                      PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
16 oktober 2014 – na sluiting van de markten 

 

2 /2 
 

17 oktober 2014, 51,54 € bedraagt. Bijgevolg bedraagt de prijs waartegen voormeld recht van 
uittreding in voorkomend geval zal kunnen worden uitgeoefend 51,90 €. 
 
De redenen, voorwaarden en gevolgen van de beoogde wijziging van statuut, alsook de 
uitoefeningsvoorwaarden van het recht van uittreding, worden beschreven in het Informatiedocument 
dat sinds 29 augustus 2014 beschikbaar is op de website van Aedifica (www.aedifica.be/nl/algemene-
vergaderingen-2014) of op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel (Louizalaan 331-333, 
1050 Brussel – shareholders@aedifica.be). 
 
Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Dit persbericht en de 
overige informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het recht van uittreding vormen 
geen aanbod tot aankoop of verzoek tot verkoop van de aandelen van de Vennootschap. De 
verspreiding van deze aankondiging en de overige informatie die ter beschikking wordt gesteld in het 
kader van het recht van uittreding kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en alle personen 
die toegang hebben tot deze aankondiging en de overige informatie dienen zich te informeren over 
eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven. 
 

Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel 
vastgoed. Aedifica heeft een vastgoedportefeuille van meer dan 750 miljoen € rond de 
volgende investeringsassen opgebouwd: 
 
- huisvesting voor senioren in België en Duitsland; 
- appartementsgebouwen in de voornaamste Belgische steden. 
 
Aedifica is een op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerde vastgoedbevak 
(AED; Bloomberg (AED: BB); Reuters (AOO.BE)). 
 
De marktkapitalisatie bedroeg 533 miljoen € op 30 september 2014. 
 
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 

Voor alle bijkomende informatie 
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