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Buitengewone Algemene Vergadering 
van 21 oktober 2014 

 
Goedkeuring van de wijziging van statuut in een 

openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap 
 

 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders is op dinsdag 21 oktober 2014 
bijeengekomen en heeft de wijziging van Befimmo’s statuut in een openbare Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (openbare “GVV”), conform de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, met een meerderheid van 99,93% van de aanwezige of 
vertegenwoordigde aandeelhouders, goedgekeurd. 
 
“Dit is een belangrijke stap in het leven van de Vennootschap. Als openbare GVV zal Befimmo haar 
operationele activiteiten van REIT (Real-Estate Investment Trust) kunnen verderzetten binnen een 
wettelijk kader dat overeenstemt met de werkelijkheid van de business.” | Benoît De Blieck1 
 
De wijziging van statuut van de Vennootschap in een openbare GVV werd onderworpen aan de 
voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De 
Vennootschap is erkend als openbare GVV sinds 26 augustus 2014. 
 
Bepaalde aandeelhouders van Befimmo, die 0,03% van het kapitaal vertegenwoordigen, hebben hun 
recht tot uittreding uitgeoefend (aan een prijs van 61,54 € per aandeel). Befimmo zal van het statuut van 
openbare GVV genieten onmiddellijk na de uitbetaling van deze aandelen aan deze aandeelhouders, wat 
voorzien is op 13 november 2014.  
 
Voor bijkomende informatie, gelieve de documenten betreffende de Vergadering te raadplegen op de 
website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/oga-ega/all).  

                                                
1
 Vaste vertegenwoordiger van de Gedelegeerd Bestuurder van Befimmo NV, BDB Management eBVBA. 
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Befimmo is een Pure Player investeerder die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in Brussel, in 
de andere Belgische steden en in het Groothertogdom Luxemburg.  

 

Haar portefeuille omvat vandaag een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer dan 
900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (> 65%). De reële 

waarde van haar portefeuille werd op 30 juni 2014 gewaardeerd op 2.247,6 miljoen €. 
 

De Vennootschap legt er zich op toe om haar huidige portefeuille op te waarderen en elke investeringskans te 
grijpen die waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  

 

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op NYSE Euronext Brussels en is sinds mart 2009 ook opgenomen in 
de BEL 20. Ze hanteert een doordachte strategie om haar resultaten op de lange termijn te optimaliseren.  

 

In haar strategische denkoefeningen 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 centraal.  
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