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Inbrengovereenkomst met AXA Belgium NV 
 

Verlijden van de akte en verhoging van het eigen 
vermogen met 186.853 nieuwe aandelen 

 

 
1. Verlijden van de akte van de kapitaalverhoging 

 

Befimmo NV heeft vandaag de akte verleden voor haar kapitaalverhoging, in het kader van het 
toegestane kapitaal, als gevolg van de overeenkomst met AXA Belgium NV voor de inbreng1 in natura 
van het erfpachtrecht op het gebouw “Koolstraat 35”, ter waarde van 15,2 miljoen €. Deze inbreng 
werd vergoed voor 70% met nieuwe Befimmo-aandelen en voor 30% in contanten. Befimmo heeft zo 
haar eigen vermogen2 verhoogd met 10,8 miljoen €, door de uitgifte van 186.853 nieuwe aandelen.  
 
Ter herinnering, het gebouw “Koolstraat 35” (5.100 m²), gelegen in het Brussels CBD, is verhuurd 
voor een vaste resterende duur van 8,5 jaar aan de Vlaamse Gemeenschap. De lopende jaarlijkse 
huurprijs van het pand bedraagt 1,1 miljoen € en levert een lopend brutorendement op van zowat 7,5%. 
Deze operatie zal een positief effect hebben op de EPRA earnings per aandeel (van zowat 0,02 € per 
aandeel over een vol jaar) en zal een gunstige invloed hebben op de LTV3-ratio die met zowat 0,15% 
zal verminderen (in absolute cijfers). 
 
 

2. Transparantiewetgeving 
 

In het kader van deze kapitaalverhoging maakt Befimmo volgende informatie bekend:  
 

 Totaal maatschappelijk kapitaal van Befimmo NV: 323.252.293,66 €; 

 Totaal aantal effecten met stemrecht: 22.249.554; 

 Beschrijving van de noemer: 
Effectieve stemrechten verbonden aan effecten die het kapitaal vertegenwoordigen: 
22.249.554; 
Er zijn geen toekomstige, al dan niet potentiële, stemrechten die voortvloeien uit 
rechten en verplichtingen bij de omzetting van of de inschrijving op uit te geven 
effecten (converteerbare obligaties en warrants), noch aandelen zonder stemrecht. 

                                                           
1
  Voor bijkomende informatie, gelieve de persberichten van 10 september 2014 en 20 november 2014 te raadplegen op 

de website van Befimmo (www.befimmo.be/nl/publications/21).  
2
  Waarvan 2,7 miljoen € in maatschappelijk kapitaal en de rest, 8,1 miljoen €, in uitgiftepremies.  

3
  Loan-to-value (“LTV”) = [(nominale financiële schulden - kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. 

CREATING VALUE 

IN REAL ESTATE  
 

http://www.befimmo.be/nl/publications/21


  Page 2 of 2 
 

De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de 
toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van de belangrijke 
deelnemingen in de emittenten, waarvan de aandelen op een gereglementeerde markt mogen 
verhandeld worden. AXA Belgium NV heeft de wettelijke verklaringsdrempel van 10% overschreden. 
De transparantieverklaring en het persbericht in dit kader zullen in de komende dagen op Befimmo’s 
website gepubliceerd worden. 
 

*** 

 
Befimmo is een “pure player” investeerder waarvan het vak erin bestaat om kwaliteitsvolle gebouwen ter 

beschikking te stellen die gelegen zijn in Brussel, in de andere Belgische steden en in het 
Groothertogdom Luxemburg. 

 
Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoren, 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 september 2014 op 2.257,1 miljoen € geraamd. 

 
De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die 

waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  
 

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op 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 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 altijd centraal.  
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