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Gewone en buitengewone algemene vergadering 

van 11 mei 2021 
 

 
 

I. Gewone algemene vergadering van 11 mei 2021 

Aedifica’s gewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden op 11 mei 2021. 
 

Zoals voorzien werd er besloten om voor het verlengde boekjaar 2019/2020 een brutodividend van 

4,60 € per aandeel uit te keren, verdeeld over vier coupons (zie tabel hieronder). Op 7 oktober 2020 

werd reeds een interimdividend uitgekeerd van 3,00 € per aandeel (bruto) voor de periode van 1 juli 

2019 tot en met 30 juni 2020. Het (slot)dividend van 1,60 € per aandeel (bruto) voor de periode van 

1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wordt verdeeld over coupon nr. 26 (onthecht op 15 oktober 

2020) en coupon nr. 27 (die zal worden onthecht op 14 mei 2021) en zal worden uitbetaald vanaf 18 mei 

2021. Na aftrek van de roerende voorheffing van 15%, zal het nettoslotdividend 0,8755 € bedragen voor 

coupon nr. 26 en 0,4845 € voor coupon nr. 27. 

 

Coupon Periode Onthechting Betalingsdatum Brutodividend Nettodividend 

23 01/07/2019 – 27/04/2020 24/04/2020 07/10/2020 2,48 € 2,108 € 

24 28/04/2020 – 30/06/2020 05/10/2020 07/10/2020 0,52 € 0,442 € 

26 01/07/2020 – 26/10/2020 15/10/2020 vanaf 18/05/2021 1,03 € 0,8755 € 

27 27/10/2020 – 31/12/2020 14/05/2021 vanaf 18/05/2021 0,57 € 0,4845 € 

 

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar 

(tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2024), de volgende bestuurders herbenoemd: 

- de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder; 

- de heer Serge Wibaut als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; 

- mevrouw Katrien Kesteloot als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en 

- mevrouw Elisabeth May-Roberti als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. 
 

De gewone algemene vergadering heeft eveneens het nieuwe remuneratiebeleid van toepassing op de 

bestuurders en leden van het uitvoerend comité goedgekeurd. 
 

De overige punten op de agenda werden ook goedgekeurd door de gewone algemene vergadering. 
 

Op deze gewone algemene vergadering waren er 15.739.985 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 

47,57% van het totaal aantal aandelen in omloop. 
 

De notulen van de gewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de website van Aedifica.  

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_AGM_2021-05-11_Minutes_NL_2021-05-11.pdf
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II. Buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2021 

Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2021 de hernieuwing van 

de machtiging inzake het toegestane kapitaal werd goedgekeurd. 

 

Op deze buitengewone algemene vergadering waren 15.041.970 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 

45,46% van het totaal aantal aandelen in omloop. 

 

De notulen van de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de website van Aedifica. 

 

 

 
 

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 10 mei 2021 ca. 3,5 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 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
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