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Op 1 september 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Home Invest 
Belgium vergund als openbare GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) en het geheel van 
documenten door de Vennootschap in dit kader opgesteld, goedgekeurd onder voorbehoud van de 
goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut en van het naleven door de 
Vennootschap van haar verplichten inzake het uittredingsrecht.

Ter herinnering, de Vennootschap heeft een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 
25 september 2014, en, indien het vereiste quorum niet zou worden bereikt tijdens deze vergadering, 
op 20 oktober 2014, met op de agenda de wijziging van de statuten van de Vennootschap met het oog 
op de voorgestelde wijziging van het statuut (onder bepaalde opschortende voorwaarden, die in detail 
beschreven staan in het Informatiedocument, waaronder de vergunning door de FSMA en de voorwaarde 
dat het percentage van de aandelen waarvoor het uittredingsrecht wordt uitgeoefend niet hoger is dan een 
bepaald percentage).

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de wijziging van het statuut, 
zal deze pas in werking treden op de datum van de betaling van de prijs voor de aandelen waarvoor het 
uittredingsrecht geldig werd uitgeoefend (deze betaling zou moeten gebeuren binnen de maand volgende 
op de buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging heeft goedgekeurd).

Alle informatie met betrekking tot de wijziging van het statuut en de algemene vergadering, zijn 
beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.homeinvestbelgium.be) onder de rubriek 
“beleggers”.  
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Home Invest Belgium is een residentiële Vastgoedbevak, opgericht in juni 1999 en genoteerd op de gereglementeerde markt 
van NYSE Euronext Brussels.

Op 30 juni 2014 omvat de vastgoedportefeuille 75 gebouwen verspreid over 44 sites
voor een totale oppervlakte van +/- 148 000 m².

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 295,6 miljoen, exclusief projectontwikkelingen 
en gebouwen bestemd voor verkoop.

Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Op 30 juni 2014 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Home Invest Belgium € 256,7 miljoen.

www.homeinvestbelgium.be


