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Persbericht 
 

Gewone algemene vergadering van 24 oktober 2014 
Veranderingen inzake corporate governance 

 

 
Aedifica meldt dat tijdens de gewone algemene vergadering op 24 oktober 2014 al de punten van de 
agenda goedgekeurd werden en, zoals voorzien, het brutodividend van 1,90 € per aandeel voor het 
boekjaar van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014 goedgekeurd werd. De modaliteiten van dit dividend, in het 
bijzonder inzake het keuzedividend, zullen vandaag in een ander occasioneel persbericht worden 
gepreciseerd. 
 
Deze gewone algemene vergadering keurde onder andere met onmiddellijke ingang en voor een 
periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2017) de hernieuwing goed van het 
mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van Mevrouw Adeline Simont. De gewone algemene 
vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de 
gewone algemene vergadering van 2017) drie nieuwe benoemingen van bestuurders goed, namelijk 
de Heer Eric Hohl als niet-uitvoerend bestuurder, Mevrouw Sophie Maes als niet-uitvoerend 
onafhankelijk bestuurder en Mevrouw Hilde Laga als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. De 
raad van bestuur verheugt zich over deze benoemingen. 
 
Voorts keurde deze gewone algemene vergadering eveneens met onmiddellijke ingang en voor een 
periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2017) de hernieuwing goed van het 
mandaat van commissaris van de vennootschap van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, 
vertegenwoordigd door de Heer Jean-François Hubin. 
 
Op deze gewone algemene vergadering waren er 1.547.358 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 
15,10% van het totale aandelen in omloop.  
 

* 
*        * 
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De raad van bestuur wil de aftredende bestuurders hartelijk bedanken, met name de Heer Jean-
Louis Duplat (Voorzitter, van wie de tweede verlenging van het mandaat vandaag verstrijkt en die, in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, 
vandaag zijn statuut als onafhankelijk bestuurder verliest – statuut dat hij bekleedde sinds de 
oprichting van Aedifica), de Heer Jacques Blanpain (permanent vertegenwoordiger van Services et 
Promotion de Lasne NV) en Mevrouw Galila Barzilaï Hollander, voor hun aanzienlijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van Aedifica sinds de oprichting van de vennootschap in 2005.  
 
De functie van voorzitter van de raad van bestuur zal voortaan worden toegekend aan de Heer Olivier 
Lippens, die is afgestudeerd als handelsingenieur (ULB) en die sinds 33 jaar Finasucre leidt. 
Finasucre is over de hele wereld actief inzake suiker, melkzuur, voedingsingrediënten en vastgoed. 
De Heer Olivier Lippens heeft de raad van bestuur van Aedifica in 2010 vervoegd.  
 
Overigens verlaat de Heer Olivier Lippens de comités van de raad van bestuur waarvan hij lid was 
(auditcomité en investeringscomité). 
 
Mevrouw Hilde Laga wordt vanaf heden lid van het auditcomité, dat dus uit drie leden zal bestaan, 
waarvan twee onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van 
Vennootschappen.  
 
De Heer Jean-Louis Duplat, aftredend Voorzitter van Aedifica, stelt: “Het leidmotief van elke 
onderneming moet haar prestaties zijn. Dit betekent dat de onderneming moet presteren op het 
gebied van creativiteit, strategische innovatie, kennis van de producten en markten, deontologie, 
management van human resources, strikt budgettair en financieel beleid en financiële communicatie 
ten opzichte van zowel aandeelhouders en stakeholders, als klanten en leveranciers.  
 
Presteren is niet het werk van één persoon, maar van een heel team. De raad van bestuur is altijd 
bezield geweest om te presteren, sinds de oprichting van Aedifica negen jaar geleden. Dit was 
mogelijk dankzij de complementariteit van de profielen van de bestuurders, de genderdiversiteit sinds 
de stichting van de vennootschap, de collegiale beraadslagingen, de noodzakelijke confidentialiteit 
van de debatten en de inbreng van al mijn collega-bestuurders die ik zeer in het bijzonder wil 
bedanken. 
 
Wat een vooruitgang hebben we gemaakt in 9 jaar! De nieuwgeborene, Aedifica, is een betrouwbare 
volwassene geworden die wordt beloond met de trouw van zijn aandeelhouders en door de 
waardering van de financiële analisten die in het bijzonder de aandacht vestigen op de kwaliteit van 
de communicatie van de vennootschap.  
 
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de niet-aflatende inzet van onze CEO Stefaan Gielens, 
van onze CFO Jean Kotarakos en van al hun medewerkers. Aan iedereen van harte bedankt. 
 
De raad van bestuur en het management hebben samen de ambitieuze doelstellingen bereikt die we 
onszelf hebben opgelegd en dit in permanente dialoog.  
 
Mijn dank gaat tot slot uit aan de aandeelhouders van het eerste uur, Mevrouw Galila Barzilaï 
Hollander en de Heer Jacques Blanpain, die sinds het prille begin ons hun vertrouwen hebben 
geschonken door de eerste vastgoedbeleggingen aan Aedifica aan te brengen terwijl alles nog 
gedaan moest worden.” 
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De Heer Olivier Lippens, de nieuwe Voorzitter van Aedifica, stelt: "Het zal niet gemakkelijk zijn om 
de fakkel over te nemen van de Heer Jean-Louis Duplat, zozeer belichaamde hij de vennootschap en 
zozeer zat hij – strikt en veeleisend - zijn raad van bestuur voor. Ik verheug me erop om, met de 
waardevolle steun van mijn collega-bestuurders en van het hele team, mijn bijdrage te kunnen leveren 
aan de ontwikkeling van Aedifica.” 
 
 

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 
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