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CARE PROPERTY INVEST  
naamloze vennootschap 

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 

Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten 

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) 

(de “Vennootschap”) 

 

UITKERING VAN EEN INTERIMDIVIDEND  

 

 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft op 30 november 2015 beslist tot uitkering van een bruto 

interimdividend over het boekjaar 2015 van € 0,63 (drieënzestig eurocent) per aandeel. Dit stemt overeen met een 

netto dividend van € 0,5355 per aandeel (na inhouding van 15% roerende voorheffing). 

 

Het volledige interimdividend komt enkel toe aan de personen die nog in het bezit zijn van coupon nr. 3 en die 

tevens nog aandelen met coupon nr. 5 aangehecht bezitten. Coupon nr. 3 werd voorafgaand aan de 

kapitaalverhoging van 22 juni 2015 onthecht van de toenmalige bestaande aandelen en vertegenwoordigt het 

recht om een pro rata temporis deel van het dividend m.b.t. de periode van 1 januari 2015 t.e.m. 21 juni 2015 te 

ontvangen. Per coupon nr. 3 zal een interimdividend worden uitgekeerd van € 0,296877 bruto of € 0,252345 netto 

(na inhouding van 15% roerende voorheffing).  

Coupon nr. 5, die zowel is gehecht aan de nieuwe aandelen die in het kader van voormelde kapitaalverhoging 

werden uitgegeven als aan de toenmalige bestaande aandelen, vertegenwoordigt het recht om een pro rata 
temporis deel van het dividend m.b.t. de periode van 22 juni 2015 tot 31 december 2015 te ontvangen. Per coupon 

nr. 5 zal derhalve een interimdividend worden uitgekeerd van € 0,333123 bruto of € 0,283155 netto (na inhouding 

van 15% roerende voorheffing). 

 

Het interimdividend wordt betaalbaar gesteld op 21 december 2015. De aandelen zullen ex-coupon nr. 5 noteren 

vanaf 17 december 2015. De uiterste datum voor het indienen van de vrijstelling roerende voorheffing is 29 

december 2015. 

 

Aangezien het interimdividend werd vastgesteld rekening houdend met de verwachte winst over het volledige 

boekjaar, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van mei 2016 voorstellen om geen bijkomend 

slotdividend goed te keuren over het boekjaar 2015. In dat geval zal het interimdividend derhalve het volledige 

dividend over 2015 uitmaken. 
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