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Aedifica wint M&A Award voor overname Hoivatilat 
 

 

 

Aedifica heeft vandaag bij de uitreiking van de M&A Awards de award voor ‘Best Large Cap Corporate 

Deal 2020’ ontvangen voor de overname van Hoivatilat, de Finse zorgvastgoedinvesteerder die 

innovatieve woon- en zorgconcepten ontwikkelt in Finland en Zweden. Dankzij deze overname zette 

Aedifica voet aan land in de Noord-Europese zorgvastgoedmarkt en kon de Groep haar positie als 

Europese marktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed verder verstevigen. 

 

De award is volgens de jury een beloning voor de duurzame en intelligente expansie die de Groep heeft 

gerealiseerd met deze deal, waarvan het strategische belang niet mag worden onderschat. De jury ziet 

deze deal immers niet alleen als een mijlpaal in de uitbreiding van de Groep in Noord-Europa, ze merkt 

ook op dat Hoivatilat een sterke basis vormt om de expansie van de Groep de komende jaren voort te 

zetten en dat dat al bewezen is door de transacties die het afgelopen jaar werden afgesloten in navolging 

van de overname. 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica stelt: “Aedifica is vereerd om deze award in ontvangst te mogen 

nemen. Dit is een mooie beloning voor het internationale groeitraject dat we de afgelopen jaren hebben 

afgelegd en motiveert ons om ook in de toekomst onze succesvolle strategie te blijven toepassen. 

Hoivatilat is als ontwikkelaar van innovatieve woon- en zorgconcepten perfect complementair met een 

langetermijninvesteerder als Aedifica. De investeringen die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, 

zijn het beste bewijs van het succes van onze samenwerking. Samen blijven we verder bouwen aan het 

zorgvastgoed van de toekomst.” 
 

Jussi Karjula, CEO van Hoivatilat, voegt daaraan toe: “Als deel van de Aedifica-groep hebben we 

onze sterke groei in Noord-Europa voortgezet. Vorig jaar was voor ons een recordjaar in verschillende 

opzichten. We hebben voor meer dan 200 miljoen € aan nieuwe investeringen gerealiseerd. Samen met 

onze partners creëren we een betere samenleving.” 
 

In haar vijftienjarig bestaan heeft Aedifica een portefeuille opgebouwd van ruim 500 zorgvastgoedsites 

in 7 landen met een totale waarde van meer dan 3,8 miljard € en meer dan 37.000 gebruikers. Op 

31 december 2020 bedraagt de portefeuille in Finland 719 miljoen € (172 sites) en de portefeuille in 

Zweden 20 miljoen € (5 sites). Sinds de overname begin 2020 werd er meer dan 180 miljoen € aan 

nieuwe investeringen uitgevoerd en projecten aangekondigd in beide landen en werden er 24 projecten 

uit de pipeline opgeleverd voor een bedrag van ruim 90 miljoen €. 

 

De M&A Awards worden sinds 2000 jaarlijks in België en Nederland uitgereikt door Alex Van Groningen.  
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

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

Aedifica heeft een portefeuille van 500 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Ierland, met een waarde van meer dan 3,8 miljard €. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

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

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 17 maart 2021 ca. 3,2 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
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delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_Sustainability-Report-2019_2020-05-28_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

