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Oproeping tot de Buitengewone  

Algemene Vergadering van 3 mei 2016 

 

 

Oproeping 

 

Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten 

hebben voldaan en, tot en met 8 april 2016, de Raad van Bestuur hebben ingelicht over hun 

voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 april 2016 bij te wonen, staat op 

heden reeds vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt zal zijn. 

 

Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene 

Vergadering bij te wonen die op 3 mei 2016 zal plaatsvinden in de Maison de l’Automobile, Woluwedal 

46 te 1200 Brussel om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten. Deze Buitengewone 

Algemene Vergadering zal onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Home Invest 

Belgium NV plaatsvinden, die dezelfde dag om 15u wordt bijeengeroepen. 

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van 

de Vennootschap (Algemene Vergaderingen - Home Invest Belgium): 

- Dagorde; 

- Volmacht; 

- Formulier om te stemmen per correspondentie. 

 

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden 

beschreven in de dagorde. 

 

 

Nominatie in het kader van ‘ENTREPRENEUR AWARDS OF THE YEAR’ 

 

Home Invest Belgium is genomineerd in het kader van ‘Entrepreneur Awards of the Year’ in de 

categorie Top Investor 2016. 

U kunt stemmen tot en met 6 mei via volgende link: http://youngtm.previewstage.net/nl/. Indien u 

ons west te steunen, neemt dit slechts enkele minuten in beslag. Stem voor ons ! 

  

http://www.homeinvestbelgium.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen/
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Voor meer informatie: 

Sophie Lambrighs        Home Invest Belgium 

Chief Executive Officer     Woluwedal 60, bus 4 – 1200 Brussel 

Tel: +32.2.740.14.50         www.homeinvestbelgium.be 

E-mail: sla@homeinvest.be  

Home Invest Belgium is een residentiële openbare GVV. Als pure player, stelt zij kwaliteitsvolle residentiële 

eenheden ter beschikking van haar 1.600 huurders en laat hen genieten van een professioneel beheer.  

Op 31 december 2015 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille 348,6 miljoen EUR, met 44 

sites in exploitatie (met een totale oppervlakte van ± 151 000 m²) en 3 project-ontwikkelingen (hetzij 

ongeveer 400 eenheden). Sinds de oprichting in juni 1999, is Home Invest Belgium genoteerd op de 

continumarkt van Euronext Brussels [HOMI]. Op 31 maart 2016 bedraagt de beurskapitalisatie 315,7 miljoen 

EUR. 

http://www.homeinvestbelgium.be/
mailto:sophie.lambrighs@homeinvest.be

