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Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering 

van 30 juli 2021 
 

 

 

De aandeelhouders van Aedifica worden uitgenodigd om deel te nemen aan een buitengewone 

algemene vergadering. Die zal plaatsvinden op vrijdag 30 juli 2021 om 11u te Belliardstraat 40 in 

Brussel. Als het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald wordt, dan vindt er een tweede 

buitengewone algemene vergadering plaats op dinsdag 17 augustus 2021 om 8u. 

 

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en de maatregelen die van kracht zijn om de 

verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, verzoekt Aedifica haar aandeelhouders om hun 

stemrecht uit te oefenen door te stemmen per brief of per (elektronische) volmacht aan de 

Vennootschap volgens de modaliteiten uiteengezet in de oproeping. Daarnaast hebben de 

aandeelhouders ook de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap volgens de 

modaliteiten uiteengezet in de oproeping. 

 

Alle documenten betreffende deze buitengewone algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd 

op Aedifica’s website. 

 

  

https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/


 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
30 juni 2021 – vóór opening van de markten 

 
 

2/2 

 

 

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 29 juni 2021 ca. 4 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 
 
 

       

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/
https://twitter.com/aedifica_reit

