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Aedifica versterkt haar team  
en start een dochtervennootschap in Duitsland 

 

 
 
Aedifica beschikt sinds 1 januari 2015 over een Duitse dochtervennootschap: Aedifica Asset 
Management GmbH1. Dit filiaal zal Aedifica adviseren en steunen in de groei en het beheer van haar 
vastgoedportefeuille in Duitsland. 
 
De heer Martin Engel (47), MRICS, is belast met de functie van “Geschäftsführer” (zaakvoerder) van 
de nieuwe dochtervennootschap. De heer Engel heeft een diploma bedrijfskunde behaald aan de 
Technische Universität Berlin (“Diplom-Kaufmann”) en beschikt over een ruime ervaring inzake 
financiering en investeringen. Hij was voorheen actief bij GE Real Estate als investeerder en Senior 
Asset Manager en dit gedurende meer dan 10 jaar. Sinds 2005 was hij er onder meer verantwoordelijk 
voor het beheer van een portefeuille van huisvesting voor senioren. 
 
Door middel van deze nieuwe vennootschap wordt zowel de operationele capaciteit van Aedifica als 
haar aanwezigheid op de Duitse markt gevoelig uitgebreid. 
 
Na de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden voor de acquisitie van een complex van 
assistentiewoningen in Duitsland (zie persbericht van 17 december 2014), zal de Duitse portefeuille 
van Aedifica 14 sites tellen in het segment van huisvesting voor senioren. Deze zullen een totale 
capaciteit van 1.222 residenten hebben en zijn gelegen in Noordrijn-Westfalen, Saksen, Thüringen en 
Nedersaksen. De conventionele aanschaffingswaarde van deze portefeuille zal meer dan 
100 miljoen € bedragen, wat ca. 11% van de totale portefeuille van de vastgoedbeleggingen in 
exploitatie van Aedifica zal vertegenwoordigen. 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Frankfurter Landstr. 23 in 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Duitsland. 
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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 
900 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 606 miljoen € op 31 december 2014. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop 
gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn 
aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet 
onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of 
indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken 
van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt 
Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie 

    
 

    

 


