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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving 
(artikel 14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op 

de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 
 

  
 

1. Samenvatting van de kennisgeving 
Aedifica heeft een op 18 december 2015 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit 
blijkt dat Wulfsdonck Investment NV nu minder dan 5% van de stemrechten van de Vennootschap bezit 
en aldus de deelnemingsdrempel van 5% heeft onderschreden.  
 

2. Inhoud van de kennisgeving 
De op 18 december 2015 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

- Reden voor de kennisgeving: onderschrijding van de laagste drempel, passieve 
drempelonderschrijding 

- Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon 
- Kennisgevingsplichtige persoon: Wulfsdonck Investment NV (Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 

1160 Brussel) 
- Datum van de drempelonderschrijding: 17 december 2015  
- Onderschreden drempel: 5% 
- Noemer: 14.169.939 
- Details van de kennisgeving: 

 
- Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden: Société Financière des Sucres NV wordt gehouden door (i) Wulfsdonck 
Investment NV voor 45,85% en (ii) andere nominatieve aandeelhouders voor 54,15% 

 
  

A) Stemrechten Vorige kennisgeving
# stemrechten

Détenteurs de droits de vote
Verbonden 

aan 
effecten

Los van de 
effecten

Verbonden 
aan 

effecten

Los van de 
effecten

Financière des Sucres NV 275.000 703.312 4,96%

Wulfsdonck Investment NV 0 0 0 0,00% 0,00%

Totaal 275.000 703.312 0 4,96% 0,00%

Na de transactie
# stemrechten % stemrechten
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3. Diversen 
Geen enkele aandeelhouder bezit, bij weten van de Vennootschap, 5% of meer van de stemrechten 
van de Vennootschap. 
 
Dit persbericht is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be), onder de rubriek 
“Investor relations” / “Persberichten”/ “2015”. 
 
De kennisgeving is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be), onder de 
rubriek “Investor relations” / “Aandeelhoudersinformatie”/ “Aandeelhoudersstructuur”.  
 
 
 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 
gespecialiseerd is in residentieel vastgoed. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 
1 miljard € 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 884 miljoen € op 30 november 2015. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 
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