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Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap 

 

Oproeping van een Buitengewone Algemene Vergadering 
 

 
 

Als gevolg van de publicatie van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, overweegt Befimmo, naamloze vennootschap die het statuut heeft van 
openbare vastgoedbevak genoteerd op NYSE Euronext Brussel, om van statuut te veranderen om dat 
van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“openbare GVV”) aan te nemen. 
 
Het is op de eerste plaats de bedoeling van de Vennootschap om zich te positioneren als REIT (Real-Estate 
Investment Trust) teneinde haar zichtbaarheid en het begrip van haar activiteiten door de internationale 
beleggers te verbeteren en om niet te worden beschouwd als een “alternatieve beleggingsinstelling”, een 
kwalificatie die zich voortaan zal richten op vastgoedbevaks. Dit betekent dat het economisch model van 
een alternatieve beleggingsinstelling, onderworpen aan de wet van 19 april 2014 betreffende de 
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, waarbij de AIFMD-richtlijn wordt 
omgezet, moet worden gerespecteerd. 
 
Te dien einde heeft de Vennootschap een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op 
2 oktober 2014 met op de agenda de beoogde wijziging van het wettelijke statuut en de wijziging van de 
statuten van de Vennootschap (onder bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder de voorwaarde 
dat het percentage van de aandelen waarop het uittredingsrecht wordt uitgeoefend niet hoger is dan het 
hierna gespecificeerde percentage). 
 
In het geval dat het vereiste quorum niet zou worden bereikt tijdens deze Vergadering, zou er een tweede 
Buitengewone Algemene Vergadering op 21 oktober 2014 worden bijeengeroepen, die geldig zal beslissen 
over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 
 
De wijziging van statuut van de Vennootschap als openbare GVV is voorafgaand onderworpen geweest 
aan de vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Vennootschap 
werd erkend als GVV op 26 augustus 2014. 
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Indien de Buitengewone Algemene Vergadering van de openbare vastgoedbevak de wijziging van de 
statuten goedkeurt met een meerderheid van 80% van de tijdens de Vergadering  uitgebrachte stemmen, 
zal elke aandeelhouder die tegen dit voorstel heeft gestemd, binnen de strikte grenzen van artikel 77 van 
de GVV-Wet, een recht van uittreding kunnen uitoefenen, tegen de hoogste prijs tussen (a) 61,54 €, 
namelijk de laatste slotkoers vóór de publicatie van dit persbericht (zijnde de slotkoers van 
1 september 2014) en (b) de gemiddelde slotkoers van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum 
van de Algemene Vergadering die de statutenwijziging zal goedkeuren. 
 
Dit recht zal slechts door een aandeelhouder kunnen worden uitgeoefend ten belope van een aantal 
aandelen dat maximaal 100.000 € vertegenwoordigd, rekening houdend met de prijs waartegen het recht van 
uittreding zal worden uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit 
voorstel zal gestemd hebben en waarvan hij ononderbroken eigenaar zal gebleven zijn vanaf de 30ste dag 
voorafgaand aan de Algemene Vergadering (in voorkomend geval, buiten getale) waar de statutenwijziging 
op de agenda stond (namelijk 2 september 2014), tot de afloop van de Algemene Vergadering die deze 
statutenwijziging zal goedkeuren. 
 
De aandacht van de aandeelhouders wordt echter gevestigd op het feit dat, in de hypothese dat het 
percentage aandelen waarvoor het recht van uittreding zou worden uitgeoefend, de laagste van de 
volgende percentages overschrijdt:  
 

- 2% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik dat de Algemene 
Vergadering de wijziging van de statuten goedkeurt;  

 

- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij “X” als volgt wordt 
berekend:  

           30.000.000 € x 100 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend) x (Totaal aantal door de 
Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik van de Algemene Vergadering die de 

wijziging van de statuten goedkeurt)1 
 
(en waar de Raad van Bestuur van de Vennootschap niet verzaakte aan deze voorwaarde), of indien de 
uitoefening van het recht van uittreding in hoofde van de Vennootschap of van de derde die in haar 
plaats zou zijn getreden om de aandelen te verkrijgen een inbreuk op de bepalingen met betrekking tot 
de aankoop van eigen aandelen met zich meebracht, de statuten niet gewijzigd zouden worden. In dat 
geval zou de Vennootschap haar statuut als openbare vastgoedbevak behouden en zou ze gehouden zijn 
om haar vergunning als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling aan te vragen en zou het 
recht van uittreding vervallen (de aandeelhouders zouden hun aandelen behouden en geen recht 
hebben op de prijs).  
 
In de hypothese dat minder dan 80% van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen zich zou 
uitspreken ten gunste van de voorgestelde wijziging van de statuten, zou de Vennootschap eveneens 
haar statuut als openbare vastgoedbevak behouden en haar vergunning moeten aanvragen als 
beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling. Het recht van uittreding zal in deze hypothese niet 
kunnen worden uitgeoefend. 

                                                
1
 Op de dag van de publicatie van deze oproeping bedraagt het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven 
aandelen 22.062.701. 
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De groep Ageas en AXA Belgium, de twee grootste aandeelhouders van Befimmo, hebben respectievelijk 
hun steun aan de Vennootschap meegedeeld wat betreft de voorgestelde verandering van het statuut in 
een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap, evenals hun intentie om een positieve stem uit te 
brengen voor deze verandering tijdens de voorziene Buitengewone Algemene Vergadering.  
 
De redenen, voorwaarden en gevolgen van de beoogde wijziging van statuut, alsook de 
uitoefeningsvoorwaarden van het recht van uittreding zijn beschreven in een Informatiedocument, dat 
ter beschikking is gesteld aan de aandeelhouders. 
 
Het geheel van informatie en documenten inzake dit voorstel tot wijziging van de statuten en inzake de 
Buitengewone Algemene Vergadering zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap 
(http://www.befimmo.be/nl/oga-ega/all) of op eenvoudig verzoek op de maatschappelijk zetel 
(contact@befimmo.be): 

 Informatiedocument betreffende de voorgestelde wijziging van statuut; 
 Oproeping, met inbegrip van de Agenda en de praktische formaliteiten om deel te nemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering; 
 Bijzondere Verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris; 
 Ontwerp van nieuwe statuten; 
 Volmacht; 
 Formulier om te stemmen per correspondentie; 
 Uittredingsformulier. 

 
Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Dit persbericht en de overige 
informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het recht van uittreding vormen geen aanbod tot 
aankoop of verzoek tot verkoop van de aandelen van de Vennootschap. De verspreiding van deze aankondiging en 
de overige informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het recht van uittreding kan onderworpen 
zijn aan wettelijke beperkingen en alle personen die toegang hebben tot deze aankondiging en de overige 
informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven. 
 

*** 
 

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 maart 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 maatschappelijke 

verantwoordelijkheid centraal.  

 

http://www.befimmo.be/nl/oga-ega/all
mailto:contact@befimmo.be
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Bijkomende informatie: 

Befimmo NV 

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager 

Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 

Tel.: 02/679.38.13| Fax: 02/679.38.66 

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

 

mailto:@befimmo.be
http://www.befimmo.be/

