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Aedifica opgenomen in de BEL ESG Index 
 

 

 

Aedifica is opgenomen in de BEL ESG, een nieuwe index die vandaag door Euronext Brussels 

is gelanceerd en die de 20 beursgenoteerde bedrijven met de beste ESG-prestaties identificeert 

en volgt. 

 

Drie jaar na de opname in de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels, wordt Aedifica beloond 

voor haar inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met een 

opname in de BEL ESG. Deze gloednieuwe index is bedoeld om de keuzevan beleggers voor duurzame 

beleggingsoplossingen te vergemakkelijken. De index omvat de 20 aandelen op Euronext Brussels die 

het best presteren inzake ESG-criteria, onder meer op basis van hun Sustainalytics Risk Rating. Eind 

2022 was de Sustainalytics Risk Rating van Aedifica ‘Laag’ met een rating van slechts 11,1. 

 

Aedifica focust op duurzaamheid en brengt haar doelstellingen onder meer in de praktijk door te 

investeren in de (her)ontwikkeling en renovatie van zorgvastgoed (bv. bijna-energieneutrale gebouwen), 

samen te werken met operatoren om hun energieverbruik te verminderen, de hoogste normen inzake 

ethiek en compliance na te streven en ESG-criteria te integreren in haar financieel beleid. Aedifica’s 

ambitieuze MVO-aanpak zit op het goede spoor, wat niet alleen blijkt uit de opname van het aandeel in 

de BEL ESG, maar ook uit de uitstekende scores in verschillende ESG-evaluaties. In 2022 verbeterde 

de Groep naast haar GRESB-score en MSCI-rating ook haar Sustainalytics Risk Rating, terwijl haar 

MVO-verslag voor het derde jaar op rij een EPRA sBPR Gold Award kreeg. 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn vereerd dat Aedifica reeds van bij het begin werd 

opgenomen in de nieuwe BEL ESG Index, die de 20 belangrijkste ESG-aandelen op Euronext Brussels 

samenbrengt. We hopen dat investeerders via deze nieuwe index nog gemakkelijker de weg naar ons 

bedrijf zullen vinden. Bovendien is dit een mooie beloning voor de MVO-inspanningen die ons team de 

afgelopen jaren heeft geleverd. Dankzij onze ambitieuze strategie zullen we ook de komende jaren 

vooruitgang blijven boeken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen." 
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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 locaties voor ouderenzorg. 

Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 610 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

meer dan 5,6 miljard €. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

Sinds 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. 

Bovendien maakt Aedifica sinds 2023 deel uit van de BEL ESG, de index die bedrijven volgt 

die het best presteren op ESG-criteria. Aedifica is eveneens opgenomen in de EPRA, Stoxx 

Europe 600 en GPR-indexen. De marktkapitalisatie bedroeg op 14 februari 2023 ca. 

3,2 miljard €. 

 

 

 
 

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 

Bob Boeckx 
Corporate Communication Manager 
 

T +32 496 279 979 

bob.boeckx@aedifica.eu  

 

Ontdek Aedifica’s MVO-verslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2022/06/AED_CSR-Report_2021_EN_2022-06-09_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

