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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 

 

Op grond van artikel 14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen, maakt Aedifica NV bekend dat het een kennisgeving gedateerd op 18 december 2017 

van BlackRock, Inc. (met maatschappelijke zetel te 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, VS) 

heeft ontvangen. 

 

BlackRock, Inc. heeft meegedeeld dat het zijn deelneming (samen met verbonden vennootschappen) 

in Aedifica NV heeft verhoogd en bijgevolg de drempel van 5% van de stemrechten heeft overschreden 

op 15 december 2017. 

 

 

2. Inhoud van de kennisgeving 

 

De op 18 december 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

- Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten of 

stemrechten. 

- Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon. 

  



                   
 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
21 december 2017 – na sluiting van de markten 

 

2/4 

- Kennisgevingsplichtige personen:  

 

 
 

- Datum van de drempeloverschrijding: 15 december 2017 

- Overschreden drempel: 5% 

- Noemer: 17.975.820 
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- Details van de kennisgeving: 

 

 
 

 
 

 
 

 

- Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk 

wordt gehouden: de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen werd aan de 

kennisgeving toegevoegd. 

- Bijkomende informatie: de openbaarmakingsverplichting kwam voort uit de stijging van 

stemrechten van BlackRock, Inc. boven de drempel van 5%. 

 

 

 

 

 

 

A) Voting rights Previous notification

# of voting rights

Holders of voting rights Linked to securities
Not linked to the 

securities

Linked to 

securities

Not linked to the 

securities

BlackRock, Inc. 0 0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V. 1.962 0,01%

BlackRock Advisors (UK) Limited 277.713 1,54%

BlackRock Advisors, LLC 18.083 0,10%

BlackRock Asset Management Canada 

Limited
26.873 0,15%

BlackRock Asset Management North 

Asia Limited
663 0,00%

BlackRock Fund Advisors 211.079 1,17%

BlackRock Institutional Trust Company, 

National Association
309.954 1,72%

BlackRock International Limited 6.243 0,03%

BlackRock Investment Management 

(Australia) Limited
5.709 0,03%

BlackRock Investment Management 

(UK) Limited
33.452 0,19%

BlackRock Japan Co., Ltd. 972 0,01%

Subtotal 892.703 4,97%

TOTAL 892.703 0 4,97% 0,00%

After the transaction

% of voting rights# of voting rights

B) Equivalent financial instruments

Holders of equivalent

financial instruments
Type of financial instrument Expiration date

Exercise period or 

date

# of voting rights 

that may be 

acquired if the 

instrument is 

exercised

% of voting rights Settlement

BlackRock Advisors (UK) Limited Securities Lent 6.392 0,04% physical

TOTAL 6.392 0,04%  

After the transaction

TOTAL (A & B) # of voting rights % of voting rights

CALCULATE 899.095 5,00%
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3. Diversen 

 

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be), onder de rubriek 

“Investor relations” / “Persberichten”/ “2017”. 

 

De ontvangen transparantiekennisgeving 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 

zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica 

heeft een portefeuille van meer dan 1,6 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in 

Nederland. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels genoteerd 

onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

De marktkapitalisatie bedroeg 1,4 miljard € op 30 november 2017. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

http://www.aedifica.be/
http://www.aedifica.be/

