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Persbericht 
 

Oproeping tot de gewone algemene vergadering 
Keuzedividend 

 

 
 
De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Aedifica NV worden uitgenodigd tot de gewone 
algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 24 oktober 2014 om 15u in het Thon Hotel 
Bristol Stephanie te 1050 Brussel, Louizalaan 91-93. 
 
Alle documenten betreffende deze vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de 
vennootschap (www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2014): 
 

- Oproeping; 
- Volmacht; 
- Agenda. 

 
De praktische formaliteiten voor de deelname aan de gewone algemene vergadering worden 
beschreven in de oproeping. 
 
Zoals reeds eerder bekendgemaakt, zal de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering 
voorstellen om over het boekjaar 2013/2014 een dividend uit te keren van 1,90 € bruto of 1,615 € 
netto per aandeel. In dit kader heeft de raad van bestuur van Aedifica beslist om de aandeelhouders 
een keuzedividend aan te bieden. 
 
Bij een keuzedividend kunnen de aandeelhouders kiezen tussen de betaling van een dividend in cash 
of de inbreng van hun nettodividendvordering in het kapitaal van Aedifica als tegenprestatie voor 
nieuwe aandelen (of een combinatie van beide). De dividendvordering die gekoppeld is aan een 
welbepaald aantal bestaande Aedifica aandelen geeft dan recht op één nieuw Aedifica aandeel, tegen 
een uitgifteprijs per aandeel die desgevallend een korting ten opzichte van de beurskoers (eventueel 
een gemiddelde beurskoers over een bepaalde periode) kan inhouden. Het keuzedividend zal Aedifica 
de mogelijkheid bieden een deel van de in 2013/2014 gegenereerde cashflow te behouden – en die te 
investeren in haar verdere groei. Aandeelhouders kunnen van hun kant op een voordelige manier hun 
participatie in Aedifica vergroten. 
 
De aandeelhouders zullen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering worden ingelicht 
over de verdere concrete modaliteiten van het keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs van de 
aandelen. De aandeelhouders zullen beschikken over een keuzeperiode om hun keuze kenbaar te 
maken (keuze tussen de betaling van het dividend in cash, de inbreng van hun nettodividendvordering 
in het kapitaal van Aedifica als tegenprestatie voor nieuwe aandelen of een combinatie van beide) van 
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14 beursdagen. Om rekening te houden met deze keuzeperiode en de daaruit voortvloeiende latere 
betaalbaarstelling van het dividend wordt de financiële kalender als volgt aangepast: 
 
 
Dividend ex-date 29 oktober 2014 (onveranderd) 
Dividend record date 30 oktober 2014 (onveranderd) 
Keuzeperiode inbrengrecht 31 oktober 2014 tot en met 19 november 2014 
Levering nieuwe aandelen en uitbetaling 
dividend in cash 

24 november 2014 (in plaats van 31 oktober 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

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 536 miljoen € op 29 augustus 2014. 
 
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 

Voor alle bijkomende informatie 

     

 


