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20 juni 2014 – voor beurstijd 
 

RESULTAAT VAN HET HET KEUZEDIVIDEND 
Aan de aandeelhouders van Aan de aandeelhouders van Aan de aandeelhouders van Aan de aandeelhouders van Care Property InvestCare Property InvestCare Property InvestCare Property Invest    werd de mogelijkheid geboden werd de mogelijkheid geboden werd de mogelijkheid geboden werd de mogelijkheid geboden om om om om hun dividendrechten met hun dividendrechten met hun dividendrechten met hun dividendrechten met 

betrekking tot boekjaar 2013 in te ruilen voor nieuwebetrekking tot boekjaar 2013 in te ruilen voor nieuwebetrekking tot boekjaar 2013 in te ruilen voor nieuwebetrekking tot boekjaar 2013 in te ruilen voor nieuwe    gewonegewonegewonegewone    aandelenaandelenaandelenaandelen    in het kader van het eerste keuzedividend in het kader van het eerste keuzedividend in het kader van het eerste keuzedividend in het kader van het eerste keuzedividend 

van de Vennootschapvan de Vennootschapvan de Vennootschapvan de Vennootschap....    De De De De aandeelhouders hadden met andere woorden de aandeelhouders hadden met andere woorden de aandeelhouders hadden met andere woorden de aandeelhouders hadden met andere woorden de keuze keuze keuze keuze om (i) ofwel de om (i) ofwel de om (i) ofwel de om (i) ofwel de 

nettodividendvordering in tnettodividendvordering in tnettodividendvordering in tnettodividendvordering in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone e brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone e brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone e brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe gewone 

aandelen, (ii) ofwel het aandelen, (ii) ofwel het aandelen, (ii) ofwel het aandelen, (ii) ofwel het dividend dividend dividend dividend in in in in cash cash cash cash te ontvangen, (iii) te ontvangen, (iii) te ontvangen, (iii) te ontvangen, (iii) ofwel ofwel ofwel ofwel te opteren voor te opteren voor te opteren voor te opteren voor een combinatie van een combinatie van een combinatie van een combinatie van de de de de twee twee twee twee 

voorgaande optiesvoorgaande optiesvoorgaande optiesvoorgaande opties    ((((zie ook het persbericht van 21 mei 2014zie ook het persbericht van 21 mei 2014zie ook het persbericht van 21 mei 2014zie ook het persbericht van 21 mei 2014))))....    De inschrijvingsprijs voorDe inschrijvingsprijs voorDe inschrijvingsprijs voorDe inschrijvingsprijs voor    één nieuw aandeel één nieuw aandeel één nieuw aandeel één nieuw aandeel 

bedroegbedroegbedroegbedroeg    € 13,923. € 13,923. € 13,923. € 13,923.     

De aandeelhoudersDe aandeelhoudersDe aandeelhoudersDe aandeelhouders    van van van van Care Property Invest Care Property Invest Care Property Invest Care Property Invest opteerden voor opteerden voor opteerden voor opteerden voor ongeveer ongeveer ongeveer ongeveer 38,05%38,05%38,05%38,05%    van hun aandelen voor de inbreng van hun aandelen voor de inbreng van hun aandelen voor de inbreng van hun aandelen voor de inbreng 

van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling vanvan hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling vanvan hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling vanvan hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van    het dividend in cash.het dividend in cash.het dividend in cash.het dividend in cash.    

De Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2014 besliste om voor het boekjaar 2013 een bruto dividend van 

€ 0,63 per aandeel uit te keren. De Raad van Bestuur besliste in dit kader om de aandeelhouders de mogelijkheid 

te bieden om de netto-dividendrechten (netto dividend van € 0,5355 na afhouding van de roerende voorheffing) 

verbonden aan 26 bestaande aandelen (vertegenwoordigd door coupon nr. 1) in te ruilen tegen één nieuw aandeel 

van de Vennootschap.  

De aandeelhouders van Care Property Invest opteerden voor de inbreng van hun dividendrechten verbonden aan 

3.885.050 aandelen, zijnde ongeveer 38,05 % van het aantal bestaande aandelen Care Property Invest, in ruil voor 

149.425 nieuwe aandelen, in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash. Hierdoor wordt het eigen 

vermogen van de Vennootschap versterkt met € 2.080.444,275 (kapitaal en uitgiftepremie) door middel van de 

creatie van 149.425 nieuwe gewone aandelen tegen de vastgestelde uitgifteprijs van € 13,923.  

Vanaf vandaag, 20 juni 2014, worden deze nieuwe uitgegeven gewone aandelen toegelaten tot de notering op 

Euronext Brussels en zijn deze aldus onmiddellijk verhandelbaar. Het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 10.359.425 aandelen (waarvan 10.209.425 gewone 

aandelen en 150.000 bijzondere aandelen).  

De niet in cash uitbetaalde dividendrechten zullen door de Vennootschap aangewend worden ter financiering 

van de verdere uitbreiding van haar activiteiten. Deze operatie zorgt bovendien voor een lichte daling van de 

schuldgraad in vergelijking met een 100% dividend-uitkering in cash. De dividendrechten die niet werden 

ingebracht, worden in contanten uitbetaald voor een bruto totaal bedrag van € 3.984.718,50. 

Vandaag zullen de nieuwe aandelen worden geleverd en zal, wat betreft de aandeelhouders die opteerden voor 

een uitbetaling in cash, de uitbetaling van het dividend in cash, of een combinatie van beide 

betalingsmodaliteiten, plaatsvinden.  

De nieuwe gewone aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 

2014. 
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Openbaarmaking met toepassing van artikel 15Openbaarmaking met toepassing van artikel 15Openbaarmaking met toepassing van artikel 15Openbaarmaking met toepassing van artikel 15,,,,    §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen (belangrijke deelnemingen (belangrijke deelnemingen (belangrijke deelnemingen (TransparantieTransparantieTransparantieTransparantiewetwetwetwet).).).).    

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging in natura en de uitgifte van 149.425 nieuwe gewone aandelen tegen 

een totale uitgifteprijs van € 2.080.444,275, meer bepaald € 889.004,04 kapitaal en € 1.191.440,235 uitgiftepremie, 

zal het totale maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest vanaf heden € 61.633.399,04 bedragen. Het 

kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 10.359.425 volledig volgestorte aandelen, waarvan 10.209.425 

gewone aandelen en 150.000 bijzondere aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht en er werden geen 

converteerbare obligaties noch uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen. Elk van 

deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap, en deze aandelen 

vertegenwoordigen de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. 

o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke 

drempels). 

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 

van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel van 3%. 

 

Deze informatie wordt eveneens weergegeven op de website van de Vennootschap. 
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