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Naamloze Vennootschap  
 
 
 

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering 
 

 
De aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering die 
zal plaatsvinden op 19 augustus 2013 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 
Waversesteenweg 1945 in 1160 Brussel. 
 
Indien het vereiste quorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone 
Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op 6 september 2013 om 10u00, dewelke geldig zal 
beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. 
 
Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de 
Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/oga-ega/all): 

- Dagorde; 
- Volmacht; 
- Formulier om te stemmen per correspondentie; 
- Bijkomende informatie. 

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden 
beschreven in de dagorde. 

 
*   *   * 

 
Befimmo is een Pure Player investeerder, die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in stadscentra in 
België en in het Groothertogdom Luxemburg. Vandaag omvat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor 
een totale oppervlakte van meer dan 850.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare 
instellingen (> 65%). De reële waarde van haar portefeuille werd op 31 maart 2013 op 1.966 miljoen € geraamd. De 
Vennootschap streeft naar de opwaardering van haar huidige portefeuille en wil tegelijk elke investeringskans grijpen 
die waarde creëert voor haar aandeelhouders. Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op NYSE Euronext Brussels en 
sinds maart 2009 opgenomen in de BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de 
optimalisering van haar resultaten op de lange termijn. In haar strategische denkoefening houdt Befimmo heel sterk 
rekening met de impact van duurzame ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd centraal. 

 
 

Bijkomende informatie: 
 

Caroline Kerremans | IR & Communication Officer | Befimmo NV 
Tel.: 02/679.38.60 | Fax: 02/679.38.66 

www.befimmo.be | E-mail: c.kerremans@befimmo.be 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE  
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