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Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering op 29 juni 2011 al de punten van 
de agenda werden goedgekeurd en, zoals voorzien, er werd overgegaan tot: 
 

- een fusie door overneming van de op 13 mei 2011 overgenomen NV IDM A1; 
- een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 30 december 2010 overgenomen 

NV Altigoon2; 
- een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 21 maart 2011 overgenomen NV Aedifica 

Invest WZC Rand 20113; 
- een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 21 maart 2011 overgenomen 

NV ’t Bolwerk3; 
- een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 8 april 2011 overgenomen NV Project 

Group Hermibouw4; 
- de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de Wet van 20 

december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van 
genoteerde vennootschappenen en met het Koninklijk besluit van 7 december 2010 met 
betrekking tot vastgoedbevaks; 

- de benoeming met onmiddellijke ingang van de NV Insumat, vertegenwoordigd door Mevrouw 
Sophie MAES, in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van 
artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, tot aan het einde van de gewone 
algemene vergadering die gehouden zal worden in 2014. 

 
Op deze buitengewone algemene vergadering waren er 1.237.856 aandelen vertegenwoordigd, dwz. 
17,46% van het totaal aantal aandelen in omloop. 
 

Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in 
residentieel vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende 
investeringsassen: 
 
 - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ; 
 - gebouwen met gemeubelde appartementen ; 
 - huisvesting voor senioren ; 
 - hotels. 
 
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. De dividenden die ze uitkeert 
zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.  

                                                 
1  Zie persbericht van 13 mei 2011. 
2  Zie persbericht van 30 december 2010. 
3  Zie persbericht van 21 maart 2011. 
4  Zie persbericht van 8 april 2011. 
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