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Naamloze vennootschap 
Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
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Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de 
Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of enig ander land of enige andere 
jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere 
beperkingen. 
 

 

Aedifica overweegt een kapitaalverhoging via een openbare 
aanbieding (rights offering) met onherleidbare toewijzingsrechten  

voor bestaande aandeelhouders ten belope van een 
maximumbedrag van 160 miljoen €  

 

 
 
Aedifica meldt vandaag dat zij een openbare aanbieding van nieuwe aandelen overweegt voor een 
maximumbedrag van 160 miljoen € om de Vennootschap toe te laten haar groeistrategie voort te 
zetten en tegelijkertijd een gepaste schuldratio te handhaven van ca. 50% tot 55%. Tijdens de eerste 
drie kwartalen van het lopende boekjaar (1 juli 2014 tot en met 31 maart 2015) heeft de Vennootschap 
haar portefeuille van vastgoedbeleggingen met 208 miljoen € uitgebreid, voornamelijk ingevolge 
acquisities en de uitvoering van projectontwikkelingen in het segment van huisvesting voor senioren. 
De ontwikkelingsprojecten van de Vennootschap vertegenwoordigden op 31 maart 2015 
ca. 159 miljoen €, waarvan ca. 123 miljoen € nog gerealiseerd moet worden in een tijdsspanne van 
4 jaar. Naast de uitvoering van deze pipeline zal de aanbieding de Vennootschap tevens in staat 
stellen haar balansstructuur te versterken en haar groei door nieuwe acquisities in het segment van 
huisvesting voor senioren in West-Europa voort te zetten.  

 
Het aanbod is onderworpen aan bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring 
door de toezichthoudende overheid van het prospectus voor deze transactie. Het openbaar aanbod 
zal in principe plaatsvinden van 11 juni 2015 tot en met 23 juni 2015 (inbegrepen). De exacte 
voorwaarden van het aanbod en de overige wettelijk vereiste informatie zullen in het prospectus 
worden opgenomen. De uitgifteprijs en de inschrijvingsratio zullen vóór de start van de 
inschrijvingsperiode worden bekendgemaakt op de website van Aedifica (www.aedifica.be) en in de 
Belgische financiële pers. 
 
Technisch gezien zullen de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders worden opgeheven. 
De bestaande aandeelhouders zullen bij de start van het aanbod evenwel onherleidbare 
toewijzingsrechten toegekend krijgen om in te schrijven op de nieuwe aandelen. Het onherleidbaar 
toewijzingsrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 13 van de bestaande aandelen en zal 

http://www.aedifica.be/
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worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels gedurende de gehele 
inschrijvingsperiode. Coupon nr. 13 zal in principe op 10 juni 2015 worden onthecht (na sluiting van de 
markten). De volgende personen kunnen op nieuwe aandelen inschrijven: alle houders van 
onherleidbare toewijzingsrechten, ongeacht of ze deze houden in hun hoedanigheid van bestaande 
aandeelhouder dan wel of ze deze onherleidbare toewijzingsrechten hebben verworven op de 
gereglementeerde markt van Euronext Brussels, of via een onderhandse aankoop. De houders van 
aandelen op naam zullen door Aedifica worden geïnformeerd over het aantal onherleidbare 
toewijzingsrechten waartoe ze zijn gerechtigd en over de te volgen procedure om hun onherleidbare 
toewijzingsrechten uit te oefenen of te verhandelen. Aandeelhouders die hun aandelen houden op een 
effectenrekening zullen door hun financiële instelling worden geïnformeerd over de te volgen 
procedure om hun onherleidbare toewijzingsrechten uit te oefenen of te verhandelen.  
 
Er zal een verzoek worden ingediend voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen 
op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, in principe vanaf 29 juni 2015. De nieuwe 
aandelen zullen pas deelnemen in het resultaat van het volgend boekjaar 2015/2016. De nieuwe 
aandelen zullen derhalve worden uitgegeven zonder coupon nr. 14 die recht geeft op het dividend 
voor het gehele lopend boekjaar 2014/2015 dat wordt afgesloten op 30 juni 2015. Hiertoe zal coupon 
nr. 14 in principe op 10 juni 2015 worden onthecht van de bestaande aandelen (na sluiting van de 
markten). 
 
ING Belgium zal in deze transactie optreden als Sole Global Coordinator, Bank Degroof, BNP Paribas 
Fortis, ING Belgium en KBC Securities zullen optreden als Joint Bookrunners. Belfius Bank zal 
optreden als Co-Lead Manager. 
 

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 668 miljoen € op 29 mei 2015. 
 

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. 
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Voor alle bijkomende informatie 

     

 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse 
ingezetenen, of naar of in Australië, Canada, Zwitserland of Japan. De hierin opgenomen 
informatie houdt geen aanbod in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, Australië, 
Canada, Zwitserland of Japan. 
 
De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn 
geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. Aedifica NV 
is niet voornemens om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of om 
een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten. Deze informatie houdt geen 
verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze 
zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze 
niet worden aanvaard. 
 
Er zal een prospectus worden gepubliceerd met betrekking tot het aanbod van aandelen van 
Aedifica NV. Een exemplaar van het prospectus zal na publicatie ervan beschikbaar zijn op de 
website van Aedifica NV. 
 
Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige aandelen 
waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de 
informatie die zal zijn opgenomen in het prospectus. 
 
 


	BELANGRIJKE INFORMATIE
	Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse ingezetenen, of naar of in Australië, Canada, Zwitserland of Japan. De hierin opge...
	De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. Aedifica NV is niet voornemens om enig deel van het aanbod te registreren i...
	Er zal een prospectus worden gepubliceerd met betrekking tot het aanbod van aandelen van Aedifica NV. Een exemplaar van het prospectus zal na publicatie ervan beschikbaar zijn op de website van Aedifica NV.
	Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die zal zijn opgenomen in het prospectus.

