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Aedifica 

Gewone algemene vergadering van 26 oktober 2012 
 

- Brutodividend van 1,86€ per aandeel goedgekeurd 
- Dividendbetaling vanaf 5 november 2012 
- Fiscale behandeling van de dividenden 

 
 
Aedifica meldt dat tijdens de gewone algemene vergadering op 26 oktober 2012 al de behandelde 
punten van de dagorde werden goedgekeurd en, zoals voorzien, het dividend van 1,86 € per aandeel 
voor het boekjaar van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 werd goedgekeurd. Dit dividend is betaalbaar vanaf 
5 november 2012. De datum van de coupononthechting (“ex-date”) is 31 oktober 2012. 
 
Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode 
van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van oktober 2015) de hernieuwing van het mandaat 
van de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, het mandaat van NV RE-INVEST 
vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard, als niet-uitvoerend onafhankelijk 
bestuurder, en het mandaat van Comm. VA SERDISER vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt, 
als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder goed. 
 
Op deze gewone algemene vergadering waren er 835.306 aandelen vertegenwoordigd, dwz. 11,61 % 
van het totaal aantal aandelen in omloop. 
 
 
Fiscale behandeling van de dividenden 
 
De dividenden uitgekeerd door Aedifica, als residentiële vastgoedbevak, genieten van de vrijstelling van 
roerende voorheffing bedoeld in artikel 106, §8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek 
van de Inkomstenbelastingen. Derhalve blijven de dividenden uitgekeerd door Aedifica vrijgesteld 
van de roerende voorheffing van 21 %. Dit geldt voor alle aandeelhouders van Aedifica, Belg of 
buitenlander, natuurlijke of rechtspersonen (vennootschappen of andere). 
 
Ingevolge de invoering van de wetten van 28 december 2011, 29 maart 2012 en 22 juni 2012, zijn er 
wijzingen ingevoerd inzake de fiscale behandeling van de dividenden voor de natuurlijke personen die 
in België gevestigd zijn. De lezer die in deze problematiek geïnteresseerd is, verwijzen we naar het 
jaarlijks financieel verslag 2011/2012, dat op 14 september door Aedifica gepubliceerd is (pagina’s 9 tot 
11). 
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Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel 
vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende investeringsassen: 
 
- residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden; 
- gebouwen met gemeubelde appartementen; 
- huisvesting voor senioren; 
- hotels. 
 
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. 

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. 
 
Voor alle bijkomende informatie  
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