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PERSBERICHT 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 25 november 2014 – na beurstijd 
 

CARE PROPERTY INVEST HEEFT HET STATUUT VAN  
OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) VERWORVEN 

 
– 

RESULTATEN VAN HET RECHT VAN UITTREDING – INKOOP VAN EIGEN AANDELEN 
 
 

Op 1 oktober 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) onder bepaalde opschortende 

voorwaarden aan Care Property Invest een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 

(“openbare GVV”) verleend overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen (de “GVV-Wet”). 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die vandaag, 25 november 

2014, werd gehouden, heeft de verandering van statuut van openbare vastgoedbevak naar openbare GVV, 

overeenkomstig de GVV-Wet, goedgekeurd.  

 

Met toepassing van artikel 77 van de GVV-Wet werd op de Buitengewone Algemene Vergadering voor 17.030 

aandelen (hetzij 0,16439 % van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap) een recht van 

uittreding uitgeoefend, tegen de uitoefenprijs van 16,05 EUR, door aandeelhouders die tegen het voorstel tot 

statutenwijziging hebben gestemd en die daartoe de overige voorwaarden en formaliteiten hebben vervuld.  

 

De Vennootschap meldt overeenkomstig artikel 207 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek 

van vennootschappen dat zij deze aandelen, waarvoor het recht van uittreding op geldige wijze werd uitgeoefend, 

zelf heeft ingekocht op de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 november 2014 (d.i. buiten beurs), na te 

hebben vastgesteld dat (i) het percentage van aandelen waarvoor het recht van uittreding geldig werd 

uitgeoefend, het door de Vennootschap vastgestelde percentage niet overschrijdt, (ii) dat de uitoefening van het 

recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap geen enkele inbreuk op artikelen 620 en volgende van het 

Wetboek van vennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of de bepalingen 

van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met zich meebrengt, en (iii) de 

uitoefening van het recht van uittreding niet tot gevolg heeft dat het aantal stemrechtverlenende effecten in 

handen van het publiek daalt onder 30%. Als gevolg van deze inkoop van eigen aandelen, in het kader van de 

uitoefening van het recht van uittreding, bezit de Vennootschap thans 17.030 aandelen van Care Property Invest, 

die 0,16439 % vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap (10.359.425).  
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Aangezien alle opschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend 

door de FSMA werd onderworpen, zijn vervuld, geniet Care Property Invest onmiddellijk het statuut van openbare 

GVV. 

 

Care Property Invest is verheugd met de goedkeuring van het nieuwe statuut door haar aandeelhouders. Dit zal 

de Vennootschap toelaten om haar huidige activiteiten verder te zetten in het belang van de Vennootschap, haar 

aandeelhouders en andere stakeholders, en om zich consequent te positioneren als REIT (Real Estate Investment 

Trust) teneinde haar zichtbaarheid en haar begrip door de beleggers te optimaliseren. Care Property Invest wenst 

haar stakeholders te bedanken voor hun steun in de procedure voor de verandering van statuut. 
 

Voor alle bijkomende informatie 
CARE PROPERTY INVEST NV, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 
Plantin en Moretuslei 220 te 2018 Antwerpen 
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