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Inkoop en vervreemding van eigen aandelen 
 

 

 

1. Inkoop van eigen aandelen 
 

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt Aedifica NV bekend dat zij op 17 en 18 januari 

2022 12.412 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels. De aandelen werden ingekocht 

tegen een gemiddelde prijs van ca. 112 € per aandeel. Die inkoopverrichting werd uitgevoerd ter dekking 

van het aandelenbonusplan (‘equity incentive plan’) voor medewerkers van Hoivatilat Oyj, krachtens de 

door de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 juni 2020 aan de raad van bestuur verleende 

bevoegdheid. 

 

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag 

 

Datum Aantal aandelen Gemiddelde koers 
(€) 

Minimale koers 
(€) 

Maximale koers 
(€) 

Totale prijs 
(€) 

17 januari 2022 6.500 112,44 112,3 112,7 730.839,0 

18 januari 2022 5.912 111,52 110,9 112,0 659.280,8 

Totaal 12.412 112,00     1.390.119,8 

 

 

2. Vervreemding van eigen aandelen 
 

In overeenstemming met artikel 8:6 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt Aedifica NV bekend dat 11.370 eigen aandelen 

aansluitend om niet werden getransfereerd buiten beurs in het kader van het hierboven vermelde 

aandelenbonusplan. 

 

Op 21 januari 2022 heeft Aedifica 1.042 eigen aandelen in bezit. 
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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 meer dan 570 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

meer dan 4,6 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 20 januari 2022 ca. 4,0 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/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

