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Persbericht 
 

Aedifica heeft het statuut van openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV) verworven 

 

 
Op 1 september 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) onder bepaalde 
opschortende voorwaarden aan Aedifica een vergunning verleend als openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (“openbare GVV”), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“GVV-Wet”). 
 
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Aedifica die vandaag, 
17 oktober 2014, werd gehouden, heeft de verandering van statuut van vastgoedbevak naar openbare 
GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  
 
Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden 
waaraan de statutenwijziging en de vergunning van de FSMA werden onderworpen aldus zijn vervuld, 
geniet Aedifica onmiddellijk vanaf heden van het statuut van openbare GVV. 
 
Aedifica is verheugd met dit nieuwe statuut, dat haar zal toelaten om haar huidige activiteiten verder te 
zetten in het belang van de Vennootschap, haar aandeelhouders en andere stakeholders. Aedifica 
dankt tevens haar aandeelhouders en andere stakeholders voor hun steun in de procedure voor de 
verandering van statuut. 
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Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 
die gespecialiseerd is in residentieel vastgoed. Aedifica heeft een portefeuille van meer 
dan 750 miljoen € rond de volgende assen opgebouwd: 
 
- huisvesting voor senioren in België en Duitsland; 
- appartementsgebouwen in de voornaamste Belgische steden. 
 
Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de 
volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BE (Reuters). 
 
De marktkapitalisatie bedroeg 533 miljoen € op 30 september 2014. 
 
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 

Voor alle bijkomende informatie 

     

 


