
 
 
 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
15 juni 2021 

Onder embargo tot 08:30 CET 

 

AEDIFICA 
Naamloze vennootschap 

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 
Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel 

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 
(de ‘Vennootschap’) 

 

1/2 

 

Notering van nieuwe aandelen op de gereglementeerde markten van 

Euronext Brussels en Euronext Amsterdam 
 

Openbaarmaking van de nieuwe noemer 

conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 
 

 

 

- Na de kapitaalverhoging in geld, binnen het toegestaan kapitaal, via een vrijgestelde private 

plaatsing (‘accelerated bookbuilding’) bij internationale institutionele beleggers (het ‘Aanbod’), 

met opheffing van het voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar 

toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders, werden vandaag 2.800.000 nieuwe 

aandelen (de ‘Nieuwe Aandelen’) uitgegeven. Bijgevolg bedraagt het totale aantal Aedifica-

aandelen 35.886.572. 

 

- De Nieuwe Aandelen werden uitgegeven zonder coupon nr. 28 aangehecht, die het pro rata 

temporis dividendrecht voor het lopende boekjaar van 1 januari 2021 tot en met 14 juni 2021 

vertegenwoordigt, met een geschatte (bruto)waarde van 1,4918 €. De Nieuwe Aandelen zullen 

dus pas vanaf 15 juni 2021 deelnemen aan de resultaten van het lopende boekjaar 2021. 

Coupon nr. 28 werd onthecht op 10 juni 2021 na sluiting van de markten. De bestaande 

aandelen en de Nieuwe Aandelen hebben allemaal coupon nr. 29 en volgende aangehecht, en 

zijn dus fungibel. 

 

- Elk van deze aandelen verleent één stem op de gewone algemene vergadering en het totale 

aantal aandelen (d.w.z. 35.886.572) vertegenwoordigt dus de nieuwe noemer voor 

kennisgevingen in het kader van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de 

transparantieverplichtingen. Na deze transactie bedraagt het maatschappelijk kapitaal van 

Aedifica 946.967.103,37 €. 

 

- Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, is beschikbaar op de website van 

Aedifica NV (www.aedifica.eu). 

 

- De 2.800.000 Nieuwe Aandelen die vandaag werden uitgegeven, zijn toegelaten tot de 

verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam 

en hebben dezelfde ISIN-code als de bestaande Aedifica-aandelen (BE0003851681).  

https://aedifica.eu/nl/
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***** 

 

De Nederlandse versie van dit persbericht is een vrije vertaling van de Engelse tekst en werd uitsluitend 

ter informatie opgesteld. In geval van tegenstrijdigheid met de Engelse tekst of onnauwkeurigheid in de 

Nederlandse vertaling, heeft de Engelse versie voorrang. 

 
 

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 meer dan 510 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Ierland, met een waarde van meer 

dan 4 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 14 juni 2021 ca. 3,6 miljard €. 
 

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

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

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 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_Sustainability-Report_2020_EN_2021-05-31_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
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