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Notering van nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van 
Euronext Brussels  

 
Openbaarmaking van nieuwe noemer conform artikel 15 van de 

Wet van 2 mei 2007 
 

 
 
Naar aanleiding van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht binnen het kader 
van het toegestaan kapitaal door middel van een openbare aanbieding tot inschrijving, werden vandaag 
3.121.318 nieuwe aandelen van Aedifica uitgegeven. Bijgevolg bedraagt het totale aantal aandelen van 
Aedifica 14.045.931. Deze nieuwe aandelen geven geen recht op dividend voor het lopende 
boekjaar 2014/2015 (dat eindigt op 30 juni 2015), maar zij zijn wel dividendgerechtigd vanaf het 
boekjaar 2015/2016. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en het 
totaal aantal aandelen vertegenwoordigt dus de nieuwe noemer voor kennisgevingen in het kader van 
de transparantiereglementering. Na deze verrichting bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Aedifica 
370.640.990,50 €. 
 
Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, is beschikbaar op de website van Aedifica 
(www.aedifica.be). 
 
De 3.121.318 nieuwe aandelen van Aedifica die vandaag werden uitgegeven, zijn toegelaten tot de 
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en hebben dezelfde ISIN-code als 
de bestaande Aedifica-aandelen (BE0003851681). 
 
 
  

http://www.aedifica.be/
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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 555 miljoen € op 24 juni 2015. 
 
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
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