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Informatie m.b.t. het totale aantal stemrechten (noemer) 
 
(Artikel 15 van de Transparantiewet) 

  
 
Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde 
Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie 
waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen. 

 

Antwerpen, België – 22 juni 2017 – Xior Student Housing NV kondigt de nieuwe noemer aan 
overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet. 
 

Xior lanceerde op 7 juni 2017 een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een 
brutobedrag van maximum EUR 83.991.896, via de uitgifte van maximum 2.709.416 nieuwe aandelen aan 
een uitgifteprijs van 31,00 euro per aandeel.  
 
Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 2.709.416 nieuwe aandelen op 22 
juni 2017 aan een totale uitgifteprijs van EUR 83.991.896, maakt Xior Student Housing NV overeenkomstig 
artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de volgende 
informatie openbaar, per 22 juni 2017: 
 

 Totale kapitaal: EUR 146.308.482,00 
 

 Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 8.128.249 (alle gewone aandelen)  
 

 Totale aantal stemrechten (= noemer): 8.128.249 (alle verbonden aan gewone aandelen)  

Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen 
vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de 
transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of 
onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van Xior Student Housing NV voorzien 
niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht 
geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht. 
 

 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
 
Xior Student Housing NV 
Mechelsesteenweg 34, bus 108 
2018 Antwerpen 
www.xior.be  

 
Christian Teunissen, CEO  
T +32 3 257 04 89 
 
 
 

 
Frederik Snauwaert, CFO  
T +32 3 257 04 89 
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Over Xior Student Housing  
 

 
Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de 
studentenhuisvesting in België en Nederland. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een 
variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen 
sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en 
exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar 
ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar 
elke student zich onmiddellijk thuis voelt.  
 
Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De 
aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels 
(XIOR). Op datum van 31 maart 2017, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking 
ter waarde van ca. EUR 289 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.xior.be.  
 
Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)  
Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen  
BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 

http://www.xior.be/

