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PERSBERICHT 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

25 november 2014 – voor beurstijd 
 

WIJZIGING VAN HET STATUUT IN EEN  
OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) 

 
PUBLICATIE UITOEFENPRIJS 

 
 

Op 1 oktober 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) aan Care Property Invest een 

vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“openbare GVV”) verleend onder bepaalde 

opschortende voorwaarden overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen (de “GVV-Wet”). 

 

Op 7 oktober 2014 heeft Care Property Invest een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op 6 

november 2014 met het oog op de voorgenomen omvorming van het statuut van openbare vastgoedbevak naar 

dat van openbare GVV. 

 

Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum van 50% van het maatschappelijk kapitaal niet werd bereikt op 

de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van 6 november 2014, werd een tweede Buitengewone 

Algemene Vergadering bijeengeroepen die op heden, 25 november 2014 om 11u00 wordt gehouden. Deze 

Buitengewone Algemene Vergadering zal geldig kunnen besluiten over de agenda, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 

 

Indien de Buitengewone Algemene Vergadering van Care Property Invest de voorgestelde doel- en 

statutenwijziging goedkeurt met een meerderheid van 80% respectievelijk 75% van de uitgebrachte stemmen, 

zal elke aandeelhouder die tegen dit voorstel heeft gestemd – binnen de strikte grenzen van artikel 77 van de 

GVV-Wet – een recht van uittreding kunnen uitoefenen, tegen de hoogste prijs van (a) 16,05 euro (d.i. de laatste 

slotkoers vóór de publicatie van de oproeping tot de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van 6 

november 2014) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de 

tweede Buitengewone Algemene Vergadering (d.i. 26 oktober 2014 tot en met 24 november 2014). 

 

Hierbij maakt Care Property Invest bekend dat de onder (b) vermelde gemiddelde slotkoers van de dertig 

kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de BAV van vandaag, 25 november 2014, 16,01 euro bedraagt. 

Bijgevolg bedraagt de prijs waartegen het recht van uittreding in voorkomend geval zal kunnen worden 

uitgeoefend 16,05 euro. 
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Voor de redenen, voorwaarden en gevolgen van de beoogde wijziging van statuut, alsook de 

uitoefeningsvoorwaarden van het recht van uittreding, wordt verwezen naar het Informatiememorandum dat 

sinds 7 oktober 2014 beschikbaar is op de website van Care Property Invest (www.carepropertyinvest.be) of op 

eenvoudig verzoek te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Plantin & Moretuslei 220 

te 2018 Antwerpen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

CARE PROPERTY INVEST NV, Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht 

Plantin en Moretuslei 220 te 2018 Antwerpen 

www.carepropertyinvest.be – tel. 03/222.94.94 – mail: info@carepropertyinvest.be 

 
 
Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Dit persbericht en de overige 
informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het recht van uittreding vormen geen aanbod tot 
aankoop of verzoek tot verkoop van de aandelen van de Vennootschap. De verspreiding van deze aankondiging 
en de overige informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het recht van uittreding kan 
onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en alle personen die toegang hebben tot deze aankondiging en 
de overige informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.  


