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 Wijziging van statuut in openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap (GVV) – buitengewone algemene vergadering dd. 25 
september 2014 – uitoefening van het uittredingsrecht  

 

Tijdens de algemene vergadering die op 25 september  2014 zal plaatsvinden,kan iedere aandeelhouder, 

mits naleving van de hierna beschreven voorwaarden,een recht van uittreding uitoefenen, aan een prijs gelijk 

aan 85,28 EUR per aandeel, zijnde de hoogste prijs tussen (a) 85,28 EUR, namelijk de slotkoers van 25 

augustus 2014 (de laatste slotkoers voor de publicatie van het Informatiedocument) en (b) EUR 83,13, zijnde 

de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene 

vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.  

 

De uitoefening van het uittredingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

 

- De voorstellen waarvan sprake onder punt 2 van Titel A, Titel B en Titel C van de agenda 

goedgekeurd worden door de algemene vergadering; 

- Het uittredingsrecht kan slechts uitgeoefend worden met betrekking tot  

 

 een aantal aandelen dat maximaal honderd duizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigt, 

rekening houdende met de prijs tegen dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend ; 
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 voor zover het gaat om aandelen met dewelke de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft 

gestemd;  

 

 en voor zover het gaat om aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven sedert de 

dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (i.e. op 26 August 2014) met de 

statutenwijziging op de agenda ; 

 

- Dit recht zal komen te vervallen indien (i) de uitoefening van dit recht in hoofde van de Vennootschap (of 

van een derde waarin ze zou worden indeplaatsgesteld) een schending van de artikelen 620 en volgende 

van het Wetboek Vennootschappen en diens uitvoeringsbesluiten en – reglementen inhoudt, of van de 

bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 

diens uitvoeringsbesluiten en – reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt 

uitgeoefend hoger is dan het kleinste van de hiernavolgende percentages, waarbij wordt gepreciseerd 

dat de raad van bestuur van de Vennootschap aan deze voorwaarde kan verzaken; 

 Twee procent (2%) van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap; 

 [X] % van de uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene 

vergadering die de statutenwijziging goedkeurt,  

 

waarbij “X” als volgt berekend wordt: 

 

Achtentwintig miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend achthonderd negenenveertig euro (€ 

28.778.849,00-) x 100 

_______________________________________________________________________________ 

 

EUR 85,28 x 3.160.809 (totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de 

algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt) 

 

 

 

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”.  

le sont disponibles sur le site internet de la Société (www.homeinvestbelgium.be) sous la rubrique « Investisseurs 

». 
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Voor bijkomende inlichtingen: 

Sophie Lambrighs 

Chief Executive Officer 

Home Invest Belgium SA 

Woluwedal 60, Bus 4 

B - 1200 Brussel 

Tel : 02/740.14.51 - Fax : 02/740.14.59 

E-mail : sophie.lambrighs@homeinvest.be 

 

 
 

Home Invest Belgium est une Sicafi de type résidentiel, créée en juin 1999 et 
cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels. 

  
Au 30 juin 2014, son portefeuille immobilier en exploitation comprend 

75 immeubles répartis sur 44 sites pour une superficie totale de +/- 148 000 m² 
et s’élève à € 295,6 millions en juste valeur, 

projets de développement et immeubles destinés à la vente exclus. 
  

Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA). 
  

Au 30 juin 2014, la capitalisation boursière totale de Home Invest Belgium s’élève à € 256,7 millions. 
 

 


