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Oproeping tot de gewone algemene vergadering  

van 10 mei 2022 
 

 

 

De aandeelhouders van Aedifica worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te 

wonen. Die zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2022 om 15u te hotel Hilton Brussels Grand Place, 

Europakruispunt 3 te 1000 Brussel. 

 

Mits naleving van de op de datum van de algemene vergadering geldende Covid-19 overheidsregels, 

kunnen de aandeelhouders in persoon deelnemen aan de algemene vergadering op de plaats waar de 

algemene vergadering plaatsvindt. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand en de 

overheidsmaatregelen die op het ogenblik van de vergadering van toepassing zijn, behoudt Aedifica 

zich het recht voor om de deelnemingsvoorwaarden te wijzigen door middel van een aankondiging in 

de vorm van een persbericht en via haar website. 

 

Alle documenten betreffende deze gewone algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op 

Aedifica’s website. 

 

  

https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/
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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 590 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

meer dan 4,9 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 30 maart 2022 ca. 4,1 miljard €. 
 

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

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 

over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 

dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 

belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 

controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 

gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 

vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 

geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

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

