naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan
331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501
SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING
OP NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET
VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 99.817.749 EUR
AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP
NYSE EURONEXT BRUSSELS
De Bestaande Aandeelhouders die Voorkeurrechten bezitten en de andere houders van Voorkeurrechten kunnen
van 19 november 2012 tot en met 3 december 2012 inschrijven op de Nieuwe Aandelen onder de voorwaarden
bepaald in het Prospectus tegen een Uitgifteprijs van 37 EUR en aan de verhouding van 3 Nieuwe Aandelen
voor 8 Bestaande Aandelen. De Voorkeurrechten zijn tijdens de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op
NYSE Euronext Brussels.

WAARSCHUWING
Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van
de hierna beschreven risico’s onder 'Risicofactoren'.

GLOBAL COORDINATORS

JOINT BOOKRUNNERS
Samenvatting van 16 november 2012
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Dit document, het Registratiedocument en de Verrichtingsnota vormen het prospectus voor de openbare aanbieding tot
inschrijving op Nieuwe Aandelen (het 'Prospectus'). De Samenvatting mag afzonderlijk van het Registratiedocument en de
Verrichtingsnota worden verspreid. De Samenvatting bevat een korte beschrijving van de belangrijkste elementen van de
verrichting en van de Vennootschap, en moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. De Samenvatting bevat niet
alle informatie die voor beleggers belangrijk zou kunnen zijn, en moet dus samen worden gelezen met de meer gedetailleerde
informatie opgenomen in de Verrichtingsnota en het Registratiedocument. Iedere beslissing om te beleggen in de Nieuwe
Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod, moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus
verstrekte informatie en niet uitsluitend op deze vervat in deze Samenvatting.
De Franstalige versie van de Verrichtingsnota en van de Samenvatting werd op 16 november 2012 goedgekeurd door de
FSMA, overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006. Het jaarverslag van de Vennootschap met betrekking tot het
boekjaar 2011/2012 werd op 10 september 2012 door de FSMA goedgekeurd als registratiedocument. Deze goedkeuring
houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Aanbod, noch van de toestand van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 24 van de Wet van 16 juni 2006 kan niemand louter op basis van de Samenvatting, of de vertaling
ervan, burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, behalve als de inhoud van de Samenvatting misleidend, onjuist of
inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van het Prospectus. Wanneer een vordering met
betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, dan moet de belegger
die als eiser optreedt volgens de toepasselijke wetgeving de kosten voor de vertaling van het Prospectus eventueel dragen
voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
De Franstalige versie van dit document heeft bewijskracht. De voorliggende Nederlandstalige versie is een vertaling van de
Franstalige versie van de Samenvatting en werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. De
Franstalige versie van de Samenvatting kan op dezelfde wijze en plaatsen verkregen worden als dit document.
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DE BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN

Van nature uit, houdt elke belegging in effecten risico's in. Het Prospectus beschrijft uitvoerig bepaalde
risico’s met betrekking tot de economische conjunctuur, de Vennootschap, de regelgeving, de Aandelen, de
Voorkeurrechten en het Aanbod. Het is mogelijk dat er eveneens andere risico's bestaan die onbekend zijn, die
onwaarschijnlijk zijn, of waarvan, op datum van het Prospectus, momenteel gemeend wordt dat ze geen
negatieve invloed hebben op de Vennootschap, haar activiteiten of haar financiële toestand.
De beleggers worden verzocht uiterst nauwgezet de risico's, de onzekerheden en alle andere relevante
informatie gegeven in het Prospectus in overweging te nemen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
Indien deze risico's zich daadwerkelijk zouden voordoen, zouden ze de activiteiten, de bedrijfsresultaten, de
financiële situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap negatief kunnen beïnvloeden, en dus ook de
waarde van de Aandelen en het dividend. Bijgevolg zouden ze ertoe kunnen leiden dat beleggers hun
belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.
De risico’s en onzekerheden die, naar de mening van de Vennootschap, de belangrijkste zijn, worden hierna kort
uiteengezet. Deze lijst is gebaseerd op de informatie die gekend was op de datum van de Samenvatting en de
Verrichtingsnota. Deze risico’s en onzekerheden zijn niet de enige die een invloed kunnen hebben op de
Vennootschap en de volgorde waarin ze worden voorgesteld mag niet worden beschouwd als een volgorde van
belangrijkheid.
Voornaamste marktrisico’s
Economisch risico: De evolutie van aanbod en vraag in vastgoed wordt beïnvloed door de
algemene economische conjunctuur. Deze algemene economische conjunctuur kan de
activiteiten en de ontwikkelingsvooruitzichten van de Vennootschap negatief beïnvloeden.
De slechte economische conjunctuur kan een effect hebben op zowel de beschikbare inkomsten
van de huurders als op de vraag naar huurpanden en op de beschikbaarheid van de
financieringsbronnen voor investeringen.
De Vennootschap wordt eveneens blootgesteld aan het risico van het in gebreke blijven van de
huurders en aan het risico van het in gebreke blijven of van het faillissement van haar andere
medecontractanten (beheerders, banken die kredieten en indekkingen verlenen, aannemers...).
Risico’s van de vastgoedmarkt: de belangrijkste risico’s waaraan de Vennootschap is
blootgesteld, betreffen de bezettingsgraad van haar gebouwen, de mogelijkheid de huurprijzen
te handhaven bij nieuwe verhuringen of hernieuwingen van huurcontracten, de waarde van
haar vastgoedportefeuille en het risico van minderwaarden bij eventuele verkopen.
Risico van concentratie van de operatoren in het segment van de huisvesting voor senioren: de
Vennootschap zou geconfronteerd kunnen worden met een daling van de diversificatiegraad
van de Vennootschap in de mate dat concentraties tussen twee of meer operatoren die actief
zijn in het segment van de huisvesting voor senioren en die een contractuele relatie hebben met
de Vennootschap, niet uit te sluiten vallen.
Voornaamste risico’s gekoppeld aan de vastgoedportefeuille van de Vennootschap
Huurprijzen: het gehele zakencijfer van de Vennootschap bestaat uit huurgelden die
gegenereerd worden door de verhuring aan derden. Wanbetaling door de huurders, een daling
van de bezettingsgraad van de gebouwen en een daling van de huurbedragen kunnen derhalve
een negatieve invloed hebben op de resultaten.
Kwaliteit en waardering van de gebouwen: ofschoon de Vennootschap een beleid van constant
onderhoud en renovatie van haar vastgoedportefeuille voert, blijft zij blootgesteld aan het risico
van een waardevermindering van haar portefeuille. De Vennootschap is eveneens blootgesteld
aan schommelingen van de reële waarde van haar portefeuille zoals deze voortvloeit uit
onafhandelijke expertises. Op basis van de informatie die beschikbaar is op 30 september 2012
heeft een waardeschommeling van 1% van het vastgoedpatrimonium een weerslag van
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ongeveer 5,9 miljoen € op het nettoresultaat, van ongeveer 0,83€ op het nettoactief per aandeel
en van ongeveer 0,5% op de schuldratio.
Voornaamste financiële risico’s
Renterisico: het financieel beheer van de Vennootschap beoogt een permanente toegang tot
krediet te waarborgen alsook het renterisico te volgen en te minimaliseren. De Vennootschap
sluit al haar financiële schulden af tegen een variabele interestvoet en voorziet
indekkingsinstrumenten (voornamelijk interest rate swaps waarbij de schuld met variabele
rentevoet wordt omgezet in een schuld met vaste rentevoet, maar ook caps en collars) met
betrekking tot minstens 60% van haar financiële schuldenlast. De Vennootschap is
blootgesteld aan een risico van renteschommeling op het niet ingedekte deel van haar schuld.
Iedere schommeling van de rentecurve heeft een invloed op de reële waarde van de
indekkingen die in het resultaat en/of in het eigen vermogen wordt geboekt.
Risico van budgettering en financiële planning: eventuele foute hypotheses en
programmerings- of manipulatiefouten kunnen, indien ze onopgemerkt blijven, een invloed
hebben op de conformiteit met de reglementaire vereisen verbonden aan het statuut van
Vastgoedbevak, op het respecteren van de verbintenissen ten opzichte van de banken alsook op
de performantie van de Vennootschap.
Voornaamste reglementaire risico’s
Risico’s verbonden aan de wijziging van de fiscale regelgeving: de dividenduitkeringen door
een residentiële Vastgoedbevak genieten een roerende voorheffingstarief van 0% (deze
vrijstelling van bronheffing geldt voor Belgische Vastgoedbevaks die, zoals de Vennootschap,
ten minste 60% van hun activa investeren in residentieel vastgoed in België).
Voor de natuurlijke personen die in België gevestigd zijn, houden de gevolgen van de door de
wetgever genomen of overwogen maatregelen als gevolg van de fiscale wetten van 28
december 2011, 29 maart 2012 en 22 juni 2012 heden bepaalde risico’s in met betrekking tot
de fiscaliteit. Het standpunt van de fiscale administratie luidt dat het (bruto, zonder inhouding
van de roerende voorheffing) ontvangen dividend in de inkomstenbelasting van de natuurlijke
personen aan een bijzonder tarief van 21%, desgevallend verhoogd met de “bijkomende heffing
op roerende inkomsten” ten bedrage van 4% belast zal worden naar aanleiding van de aangifte
van het dividend in de jaarlijkse belastingaangifte van de betrokken aandeelhouder. De fiscale
gevolgen van deze wetten op de dividenden uitgekeerd door residentiële Vastgoedbevaks
blijven evenwel controversieel.
Risico’s verbonden aan het statuut van Vastgoedbevak: bij verlies van de erkenning van het
statuut van Vastgoedbevak zou de Vennootschap het voordeel van het gunstig fiscaal regime
van Vastgoedbevaks verliezen. Bovendien wordt het verlies van de erkenning meestal gezien
als een geval van vervroegde terugbetaling (“acceleration”) van de financieringscontracten die
de Vennootschap heeft aangegaan.
Voornaamste risico’s met betrekking tot het Aanbod en de aangeboden effecten
Liquiditeit van het Aandeel: de Aandelen bieden een relatief beperkte liquiditeit.
Liquiditeit van de Voorkeurrechten: er bestaat geen zekerheid dat er zich een markt voor de
Voorkeurrechten zal ontwikkelen. Het is derhalve mogelijk dat de liquiditeit op deze markt
bijzonder beperkt is.
Verwatering: de Bestaande Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten niet uitoefenen, zullen
een verwatering ondergaan.
Toekomstige verwatering: de Vennootschap kan beslissen om in de toekomst haar kapitaal te
verhogen via openbare of private uitgiften van Aandelen of via rechten om dergelijke Aandelen
te verwerven, en om, binnen de wettelijke beperkingen, het voorkeurrecht gehecht aan de
Aandelen die op dat ogenblik zullen bestaan, op te heffen of te beperken. Dit zou tevens een
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verwatering voor de Aandeelhouders kunnen veroorzaken.
Intrekking van het Aanbod: als zou beslist worden het Aanbod in te trekken, dan zijn de
Voorkeurrechten nietig en hebben zij geen waarde meer. De beleggers die dergelijke
Voorkeurrechten hebben verworven, zullen derhalve een verlies lijden, gezien de verrichtingen
met betrekking tot deze Voorkeurrechten niet zullen worden teruggedraaid in het kader van het
Aanbod.
Geen enkel minimumbedrag werd vastgesteld voor het Aanbod: de Vennootschap heeft het
recht om over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag dat lager ligt dan het
maximumbedrag van 99.817.749 EUR. Bijgevolg zouden de financiële middelen die hieruit
voor de Vennootschap voortvloeien lager kunnen zijn dan beschreven in het Prospectus.
Volatiliteit van de koers en rendement van het Aandeel: de huidige schommelingen van de
markt en de economische vooruitzichten, alsook het Aanbod, kunnen de volatiliteit van de prijs
van het Aandeel doen toenemen. De Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen kan niet als
representatief voor de marktprijs van de Aandelen na het Aanbod beschouwd worden.
Daling van de koers van het Aandeel als gevolg van een onderbreking in bepaalde
analistenrapporten: analisten stellen rapporten op over de Vennootschap. In het kader van het
Aanbod zullen de analisten die in de afdeling financiële analyse van de Joint Bookrunners of
hun verbonden ondernemingen werken, de opvolging van het Aandeel Aedifica gedurende een
bepaalde periode onderbreken. Een dergelijke onderbreking kan leiden tot een daling van de
beurskoers van de Aandelen.
Verkoop van de Aandelen door de Aandeelhouders en schommelingen van de prijs van de
Aandelen en de Voorkeurrechten: de verkoop op de beurs van een zeker aantal Aandelen, of
zelfs de indruk dat een dergelijke verkoop zou kunnen plaatsvinden, zou een nefaste invloed
kunnen hebben op de koers van de Aandelen of op de waarde van de Voorkeurrechten. De
waarde van de Aandelen op de markt zou zelfs kunnen dalen onder de Uitgifteprijs. Een daling
van de koers van de Aandelen tijdens de Inschrijvingsperiode zou eveneens de waarde van de
Voorkeurrechten negatief kunnen beïnvloeden.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS
Het Prospectus is beschikbaar in het Frans en het Nederlands. De Samenvatting en het Registratiedocument zijn
bovendien beschikbaar in het Engels. Het Prospectus zal, vanaf 16 november 2012 (na beurssluiting) gratis ter
beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Louizalaan
331-333, 1050 Brussel. Het Prospectus zal eveneens gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers bij
Bank Degroof, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 287 91 56, bij BNP Paribas Fortis, na aanvraag op
het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 31 (NL), of op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 32 (FR), of op het
telefoonnummer +32 (0)2 433 40 34 (ENG), bij ING, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 01
(NL) , of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 02 (FR) of op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 04 (ENG)
en bij KBC Securities, na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)3 283 29 70 (NL) of op het telefoonnummer
+32 (0)800 920 20 (FR). Het Prospectus kan vanaf 16 november 2012 (na beurssluiting) eveneens worden
geraadpleegd op de websites van Bank Degroof (www.degroof.be), van BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen;
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer),
van
ING
(www.ing.be) en van KBC Securities (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be) en op de website
van de Vennootschap (www.aedifica.be).

SLEUTELELEMENTEN VAN HET AANBOD
Context van het Aanbod
De doelstelling van de Vennootschap bestaat erin de groei van haar vastgoedportefeuille voort te zetten en
tegelijkertijd een gepaste schuldgraad te handhaven van circa 50 tot 55% (dit sluit niet uit dat deze vork
gedurende korte periodes kan worden overschreden). In deze context heeft de Vennootschap besloten over te
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gaan tot een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 99.817.749 EUR via een openbare aanbieding tot
inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht.
De netto-opbrengst van het Aanbod zal door de Vennootschap voornamelijk worden aangewend voor de
financiering, via eigen vermogen gecumuleerd met langlopende bankschulden, van vastgoedbeleggingen die de
Vennootschap de mogelijkheid bieden haar groeistrategie voort te zetten en actief in te spelen op de
investeringsopportuniteiten die zich op de markt aandienen.
De Vennootschap heeft recent (tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012) meer dan 65 miljoen EUR geïnvesteerd in
acquisities en heeft lopende projectontwikkelingen in uitvoering waarvoor, per 30 september 2012,
investeringen ten bedrage van 121 miljoen EUR vereist zijn. Deze verschillende transacties worden in detail
beschreven in sectie 2.2.2 van het hoofdstuk 'Vastgoedverslag' van het Registratiedocument.
De uitvoering van deze verschillende projectontwikkelingen in het boekjaar 2012/2013 kan worden gefinancierd
via de kredietlijnen van de Vennootschap.
Om redenen van doelmatigheid in het beheer van de kasstromen zal de netto-opbrengst van het Aanbod in een
eerste fase worden aangewend voor de gedeeltelijke terugbetaling van de bedragen opgenomen in het kader
van de kredietlijnen. Indien er volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, zal het bedrag van de
kapitaalverhoging tot gevolg hebben dat de schuldgraad van de Vennootschap, die op 30 juni 2012 49,9%
bedroeg en op 30 september 2012 48,3%, zal verlagen tot circa 33%. Deze pro forma berekening houdt geen
rekening met de werkkapitaalbehoeften, de eventuele bedrijfsresultaten, en de waardering van de
vastgoedportefeuille, die een invloed kunnen hebben op de totale activa en op de schuldpositie van de
Vennootschap, en bijgevolg op de schuldgraad.
Het Aanbod zal daarnaast de Vennootschap in staat stellen haar balansstructuur te versterken om haar groei
voort te zetten. Op datum van de Verrichtingsnota bestudeert de Vennootschap diverse mogelijke
investeringsdossiers, maar kan zij hierover geen preciezere informatie geven, gelet op hun stand van zaken. De
opbrengst van het Aanbod, gecombineerd met het beschikbare bedrag op de bestaande kredietlijnen, zal de
Vennootschap een grotere flexibiliteit bieden om de lopende projecten te financieren en op interessante
investeringskansen in te spelen.

Intentie van de belangrijkste Aandeelhouders van de Vennootschap
Jubeal Fondation die 6,37% 1 van de Bestaande Aandelen bezit, heeft de Vennootschap op de hoogte gebracht
van haar voornemen om in te schrijven op het Aanbod voor een minimumbedrag van 2.000.000 EUR.
Finasucre NV die 5,46% 2 van de Bestaande Aandelen bezit, heeft de Vennootschap op de hoogte gebracht van
haar voornemen om in te schrijven op het Aanbod voor een bedrag van 5.000.000 EUR.

Verwacht Tijdschema van het Aanbod
Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders
Beslissing van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen
Betaling van coupon nr. 8 die het dividend van het boekjaar 2011/2012
vertegenwoordigt
Aankondiging van het Aanbod
Publicatie in de financiële pers en in het Belgisch Staatsblad van het bericht
zoals voorgeschreven door artikel 593 van het Wetboek van
vennootschappen
Publicatie van de tussentijdse verklaring van de Vennootschap per 30
september 2012
1
2

26 okt 2012
26 okt 2012
5 nov 2012
9 nov2012
9 nov 2012

14 nov 2012

Op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt.
Op basis van de informatie waarover de Vennootschap beschikt.
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Vaststelling van de Uitgifteprijs / de inschrijvingsverhouding / het bedrag
van het Aanbod door de raad van bestuur
Onthechting van coupon nr. 9 voor de uitoefening van het Voorkeurrecht (na
beurs)
Onthechting van coupon nr. 10 die het recht op het prorata van het dividend
van het boekjaar 2012/2013 vertegenwoordigt dat niet zal worden toegekend
aan de Nieuwe Aandelen (na beurs)
Terbeschikkingstelling van het Prospectus aan het publiek op de internetsite
van de Vennootschap (na beurs)
Publicatie in de financiële pers van het aantal Nieuwe Aandelen, de
Uitgifteprijs en de inschrijvingsverhouding
Openingsdatum van het Aanbod met Voorkeurrecht
Sluitingsdatum van het Aanbod met Voorkeurrecht
Persbericht over de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten (met
name bekendgemaakt op de site van de Vennootschap)
Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten in de
vorm van Scrips
Toekenning van de Scrips en inschrijving op deze basis
Publicatie in de financiële pers van de resultaten van het Aanbod en het
verschuldigde bedrag aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten
Betaling van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven met
Voorkeurrechten en Scrips
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers
Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op NYSE Euronext
Brussels
Betaling van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten

16 nov 2012
16 nov 2012
16 nov 2012

16 nov 2012
17 nov 2012
19 nov 2012
3 dec 2012
4 dec 2012
4 dec 2012
4 dec 2012
5 dec 2012
7 dec 2012
7 dec 2012
7 dec 2012
7 dec 2012
7 dec 2012

Uitgifteprijs
De Uitgifteprijs bedraagt 37 EUR en werd door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners
vastgesteld op basis van de beurskoers van het Aandeel op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext
Brussels en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.
De Uitgifteprijs ligt 16,7 % lager dan de slotkoers van het Aandeel op NYSE Euronext Brussels van 15
november 2012 (die 45,20 EUR bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van de
coupon nr. 10 3 die onthecht werd op 16 november 2012 (na beurssluiting), hetzij 44,42 EUR na deze aanpassing.
Opbrengst van het Aanbod
Aangezien het Aanbod wordt uitgevoerd met Voorkeurrechten in de verhouding van 3 Nieuwe Aandelen voor 8
Bestaande Aandelen, zal het maximale inschrijvingsbedrag 99.817.749 EUR bedragen, uitgaande van de
veronderstelling dat er op alle Nieuwe Aandelen wordt ingeschreven.
Na aftrek van de honoraria en kosten in verband met het Aanbod die door de Vennootschap ten laste worden
genomen, kan de netto-opbrengst van het Aanbod worden geschat op een maximum van 97 miljoen EUR. De
netto-opbrengst van het Aanbod zal aangewend worden zoals beschreven in de paragraaf “Context van het
Aanbod”.
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De raad van bestuur van de Vennootschap schat heden coupon nr. 10 pro rata temporis op 0,78 EUR per Aandeel voor de
periode tussen 1 juli 2012 en de datum van uitgifte van de Nieuwe Aandelen, met name 7 december 2012. Deze schatting blijft
uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 25 oktober 2013 die zal beslissen
over het dividend dat uitgekeerd moet worden met betrekking tot het boekjaar 2012/2013. Dit bedrag per Aandeel houdt
rekening met het Aanbod, de vooruitzichten die eruit voortvloeien voor het boekjaar 2012/2013 (zie punt 7.2.2. van de
Verrichtingsnota), en de in punt 5.3.2. van de Verrichtingsnota uitgedrukte doelstelling van de Vennootschap die erop gericht is
om voor het gehele boekjaar 2012/2013 een brutorendement van het Aandeel na kapitaalverhoging van ongeveer 4,20 % te
behouden ten opzichte van de theoretische prijs na voorkeurrecht en na dividendrecht pro rata temporis 2012/2013 (met name
42,40 EUR). De betaling van het dividend dat zou worden goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 oktober 2013,
zal, in principe, plaatsvinden op 4 november 2013.
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Inschrijvingsperiode
De inschrijving op de Nieuwe Aandelen met Voorkeurrechten is mogelijk van 19 november 2012 tot en met 3
december 2012.
Voorwaarden van het Aanbod
De Bestaande Aandeelhouders die Voorkeurrechten bezitten en de personen die Voorkeurrechten hebben
verworven, moeten hun aanvraag tot inschrijving op Nieuwe Aandelen indienen tijdens de Inschrijvingsperiode.
Door deze aanvraag, verbinden zij er zich onherroepelijk toe om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in de
verhouding van 3 Nieuwe Aandelen voor 8 Voorkeurrechten die zij bezitten. Het Voorkeurrecht wordt
vertegenwoordigd door coupon nr. 9 van de Bestaande Aandelen, die wordt onthecht van de bestaande aandelen
op 16 november 2012 bij de sluiting van NYSE Euronext Brussels. De Voorkeurrechten zijn gedurende de
volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op NYSE Euronext Brussels. De Aandeelhouders die hun
Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend aan het einde van de Inschrijvingsperiode, d.w.z. uiterlijk op 3
december 2012 vóór 16.00u CET, zullen dit niet meer kunnen doen na deze datum.
De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen door de Joint Bookrunners in de vorm van Scrips worden
aangeboden aan Institutionele Beleggers, door middel van een private plaatsing in de vorm van een
'accelerated-bookbuildingprocedure'. De verkoopprijs van de Scrips zal worden vastgelegd in overleg tussen
de Vennootschap en de Joint Bookrunners, op basis van de resultaten van de bookbuildingprocedure. De nettoopbrengst van de verkoop van deze Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door
de Vennootschap worden gemaakt (het Excedentair Bedrag), zal door de Vennootschap in bewaring worden
gegeven ten gunste van de houders van coupon nr. 9 die het Voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend tijdens de
Inschrijvingsperiode, en zal hen worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 9, in principe vanaf 7
december 2012. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het totaal aantal niet-uitgeoefende
Voorkeurrechten minder bedraagt dan 0,01 EUR, zal het niet worden uitgekeerd aan de houders van de nietuitgeoefende Voorkeurrechten, maar zal het worden overgedragen aan de Vennootschap. Het Excedentair
Bedrag zal op 5 december 2012 in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd.

Datum waarop de Nieuwe Aandelen rechten zullen hebben
Men voorziet dat de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven op 7 december 2012 en dat zij recht geven op een
dividend vanaf de valutadatum van de betaling van de prijs van de Nieuwe Aandelen door de inschrijvers, zijnde
in principe op 7 december 2012.
Betalingsdatum van de prijs van de Nieuwe Aandelen
De betaling van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Voorkeurrechten of
de Scrips, vindt plaats door debitering van de rekening van de inschrijver, met valutadatum op 7 december 2012.
Loketinstellingen
De inschrijvingsaanvragen kunnen kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof, BNP Paribas
Fortis, ING België, KBC Securities, KBC Bank, CBC Banque, of bij deze instellingen via elke andere financiële
tussenpersoon.
De beleggers die op de Nieuwe Aandelen wensen in te schrijven via andere financiële tussenpersonen dan de
loketinstellingen moeten zich informeren over de eventuele kosten die deze tussenpersonen hen kunnen
aanrekenen.
Financiële dienst
De financiële dienst met betrekking tot de Aandelen van de Vennootschap wordt verzorgd door Bank Degroof
NV, hoofdagent, en door KBC Bank NV voor de neerlegging van de Aandelen in het kader van de algemene
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vergaderingen.
Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op NYSE Euronext Brussels
Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op NYSE Euronext
Brussels.
Standstill afspraken
De Underwriting Agreement zou moeten voorzien dat de Vennootschap gedurende een periode van 180
kalenderdagen vanaf de datum van de toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op NYSE Euronext
Brussels geen Aandelen, warrants, converteerbare effecten, opties of andere rechten op de inschrijving of
verwerving van Aandelen van de Vennootschap mag uitgeven, verkopen of aanbieden, behalve (i) in geval van
voorafgaande schriftelijke toestemming van elk van de Joint Global Coordinators, (ii) in het kader van het “long
term incentive plan” van de Vennootschap waarvan sprake in het Registratiedocument, (iii) met het oog op de
verwerving van onroerende goederen door inbrengen in natura, fusies en/of splitsingen voor een
maximumbedrag van 25 miljoen euro of (iv) in het kader van liquiditeitsovereenkomst(en) waarbij de
Vennootschap partij is of zal worden.
De Underwriting Agreement zou ook moeten voorzien dat de Vennootschap geen eigen Aandelen (of eventuele
warrants, converteerbare effecten, opties of andere rechten op inschrijving of verwerving van Aandelen) op de
beurs mag verwerven of haar kapitaal mag verminderen gedurende de in vorige alinea vermelde periode, tenzij
(i) in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van elk van de Joint Global Coordinators, (ii) in het
kader van het “long term incentive plan” waarvan sprake hiervoor, of (iii) in het kader van
liquiditeitsovereenkomst(en) waarbij de Vennootschap partij is of zal worden.
Stabilisatie
Er zal geen stabilisatie plaatsvinden met betrekking tot het Aanbod.
Geldende beperkingen voor het Aanbod
Het Aanbod bestaat uit een openbare aanbieding van Nieuwe Aandelen in België en in een private plaatsing van
de Scrips aan Institutionele Beleggers in België, Zwitserland en in de Europese Economische Ruimte, op basis
van Regulation S van de US Securities Act van 1933.
De verspreiding van het Prospectus, alsmede de aanbieding van, de inschrijving op, de aankoop of de verkoop
van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en de Scrips zoals beschreven in het Prospectus, kunnen in
bepaalde landen beperkt zijn door wettelijke of reglementaire bepalingen.
Alle personen die in het bezit zijn van het Prospectus moeten zich informeren over het bestaan van dergelijke
beperkingen en moeten deze naleven. De gemachtigde tussenpersonen kunnen inschrijvingen op Nieuwe
Aandelen van beleggers gevestigd in een land waar dit Aanbod illegaal zou zijn, weigeren.
INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP
Geschiedenis en groei van de Vennootschap
De Vennootschap, die aanvankelijk werd opgericht onder de naam Enigma Immo, is sinds 8 december 2005 door
de FSMA erkend als openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht.
Als gevolg van de beursintroductie die in oktober 2006 heeft plaatsgevonden, is het Aandeel Aedifica sinds 23
oktober 2006 genoteerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.
Sinds haar oprichting heeft de Vennootschap via verschillende verkrijgings-, inbreng-, fusie- en
splitsingstransacties een vastgoedpatrimonium opgebouwd ter waarde van meer dan 593 miljoen EUR met een
totale bebouwde oppervlakte van meer dan 293.000 m².
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Overzicht van de activiteiten van de Vennootschap
De Vennootschap is een belangrijke Belgische beursgenoteerde vennootschap gespecialiseerd in residentiële
vastgoedinvesteringen.
De Vennootschap oordeelt dat zij zich onderscheidt door haar strategie: deze bestaat erin een evenwichtige
portefeuille op te bouwen waarbij stabiele inkomsten samengaan met een aanzienlijk meerwaardepotentieel. Om
haar doel te bereiken, diversifieert de Vennootschap haar beleggingen in de residentiële vastgoedsector
voornamelijk rond vier strategische marktsegmenten:
-

de residentiële of gemengde gebouwen: in deze 'klassieke' residentiële markt zoekt de Vennootschap
appartementsgebouwen, bij voorkeur zonder mede-eigendom, gelegen in levendige, centraal gelegen en
vlot bereikbare wijken in de voornaamste steden van het land. Deze investeringen gebeuren ofwel door
de acquisitie van bestaande gebouwen, ofwel door de acquisitie van vastgoedprojecten in toekomstige
staat van afwerking, en die vervolgens het voorwerp uitmaken van klassieke huurovereenkomsten;

-

de gebouwen met gemeubelde appartementen: de Vennootschap selecteert appartementen die in Brussel
in toonaangevende wijken liggen, die bijzonder in trek zijn bij expats en zakenlieden. Deze
appartementen worden vervolgens verhuurd op basis van kortlopende huurovereenkomsten;

-

de huisvesting voor senioren: de professionalisering en de consolidatie van deze markt is in volle
ontplooiing en de Vennootschap neemt hieraan actief deel als koper van gebouwen, onder meer door
sale and rent back operaties, of door rechtstreeks te investeren in de bouw van nieuwe gebouwen. De
Vennootschap onderhandelt inderdaad contracten op lange termijn (voornamelijk in de vorm van
erfpachtovereenkomsten) met professionele en gespecialiseerde exploitanten. Deze investeringen
bieden een triple net rendement, gelet op het feit dat zowel de kosten als de leegstand ten laste zijn van
de exploitanten;

-

de hotels: de Vennootschap heeft eveneens geïnvesteerd in het hotelwezen op basis van contracten op
lange termijn (erfpachtovereenkomsten) met professionele en gespecialiseerde exploitanten. Deze
investeringen stroken met de wens van de Vennootschap om aan de verschillende behoeften op het
gebied van huisvesting te beantwoorden.

Deze strategie van specialisatie op de residentiële markt en van diversificatie in de keuze van de investeringen
maakt de kracht en de bijzonderheid van de Vennootschap uit: zij wil vernieuwend en constructief zijn om haar
aandeelhouders een zekere en duurzame vastgoedinvestering te bieden en stabiele en recurrente inkomsten te
garanderen.
Algemene informatie
Rechtsvorm: de Vennootschap is een naamloze vennootschap.
Kapitaal: het kapitaal van de Vennootschap bedraagt heden, vóór de kapitaalverhoging, 184.930.164,13 EUR en
wordt vertegenwoordigd door 7.194.076 Aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en
stemgerechtigd.
Kapitalisatie: op 30 september 2012 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen van de Vennootschap 278.109
duizend EUR.
Schuldenlast: op 30 september 2012 bedroeg de geconsolideerde schuldenlast van de Vennootschap 337.419
duizend EUR.
Raad van bestuur, leiding en commissaris
De raad van bestuur bestaat heden uit tien leden: De heer Jean-Louis Duplat (Voorzitter van de Raad –
onafhankelijk bestuurder), de heer Stefaan Gielens (gedelegeerd bestuurder – CEO), mevrouw Adeline Simont,
Serdiser Comm. VA vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt (onafhankelijk bestuurder), Re-Invest NV
vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard (onafhankelijk bestuurder), Services et
Promotion de Lasne NV vertegenwoordigd door de heer Jacques Blanpain, mevrouw Galila Barzilaï Hollander,
de heer Jean Kotarakos (CFO), Insumat NV vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes (onafhankelijk
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bestuurder) en de heer Olivier Lippens.
De effectieve leiding van de Vennootschap wordt gevoerd door de heren Stefaan Gielens en Jean Kotarakos.
De commissaris die werd erkend door de FSMA, is Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BV BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, vennoot. Deze heeft de statutaire en de geconsolideerde
rekeningen van de Vennootschap gecontroleerd voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012. Er werd hiervoor
een verklaring zonder voorbehoud verstrekt.
Voornaamste aandeelhouders
Jubeal Fondation

6,37%

Wulfsdonck Investment NV (via Finasucre NV)

5,46%

FINANCIELE INFORMATIE
Jaar afgesloten op 30 juni
(x 1 000 €)
I.

Huurinkomsten

II.

Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren

III.

Met verhuur verbonden kosten

Nettohuurresultaat
IV.
Recuperatie van vastgoedkosten
V.
VI.
VII.
VIII.

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen
door de huurder op verhuurde gebouwen
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op
huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder
op verhuurde gebouwen
Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven

Vastgoedresultaat
IX.
Technische kosten

2012
34.340

2011
28.857

2010
23.306

0

0

0

-51

-36

-83

34.289
23

28.821
32

23.223
24

839

474

759

0

0

0

-839

-474

-759

-1.677

-1.310

-1.205

32.635
-831

27.543
-762

22.042
-658

X.

Commerciële kosten

-548

-548

-505

XI.

Kosten en taksen van niet verhuurde goederen

-112

-106

-104

XII.

Beheerkosten vastgoed

-602

-542

-523

XIII.

Andere vastgoedkosten

-1.047

-952

-853

Vastgoedkosten

-3.140

-2.910

-2.643

Operationeel vastgoedresultaat
XIV. Algemene kosten van de vennootschap

29.495
-3.415

24.633
-2.911

19.399
-2.542

90

-30

167

26.170
54

21.692
0

17.024
0

XV.

Andere operationele opbrengsten en kosten

Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
XVII.

Resultaat verkoop andere niet-financiële activa

XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Operationeel resultaat
XX.
Financiële opbrengsten
XXI.

Netto-interestkosten

XXII.

Andere financiële kosten

0

0

0

9.423

8.825

-1.264

35.647
555

30.517
205

15.760
214

-10.737

-9.132

-7.613

-614

-596

-339
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XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva

-9.459

4.407

-5.168

Financieel resultaat
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen
en joint ventures
Resultaat voor belastingen
XXV. Vennootschapsbelasting

-20.255
0

-5.116
0

-12.906
0

15.392
-54

25.401
-80

2.854
-64

0

0

0

XXVI. Exit taks
Belastingen

-54

-80

-64

15.338

25.321

2.790

0

0

0

15.338

25.321

2.790

Gewoon resultaat per aandeel (€)

2,14

3,91

0,60

Verwaterd resultaat per aandeel (€)

2,14

3,91

0,60

15.320

12.089

9.222

Resultaat voor IAS 39 en IAS 40 per aandeel

2,14

1,87

1,99

Jaar afgesloten op 30 juni
(x 1 000 €)
ACTIVA

2012

2011

2010

I.
A.

Vaste activa
Goodwill

1.856

1.856

1.856

B.

Immateriële vaste activa

20

29

60

C.

Vastgoedbeleggingen

592.717

518.101

434.692

D.

Andere materiële vaste activa

2.078

1.822

1.894

E.

Financiële vaste activa

525

783

584

F.

Vorderingen financiële leasing

0

0

0

G.

Handelsvorderingen en andere vaste activa

0

0

0

H.

Uitgestelde belastingen - activa

0

0

0

0

0

0

597.196

522.591

439.086

Nettoresultaat
Toerekenbaar aan:
Minderheidsbelangen
Aandeelhouders van de groep

Resultaat voor IAS 39 en IAS 40

I.

Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint
ventures
Totaal vaste activa
II.
A.

Vlottende activa
Activa bestemd voor verkoop

0

0

0

B.

Financiële vlottende activa

0

0

0

C.

Vorderingen financiële leasing

0

0

0

D.

Handelsvorderingen

2.890

1.750

1.529

E.

Belastingvorderingen en andere vlottende activa

6.423

5.023

1.785

F.

Kas en kasequivalenten

2.041

985

880

G.

Overlopende rekeningen

542

523

480

11.896

8.281

4.674

Totaal vlottende activa
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TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

609.092

530.872

443.760

2012

2011

2010

180.873

177.490

126.820

EIGEN VERMOGEN
I.
A.

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van
de moedervennootschap
Kapitaal

B.

Uitgiftepremies

34.261

34.261

18.028

C.

Reserves

37.104

36.897

33.122

D.

Nettoresultaat van het boekjaar

15.338

25.321

2.790

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van
de moedervennootschap
II. Minderheidsbelangen

267.576

273.969

180.760

0

0

0

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

267.576

273.969

180.760

0

0

0

235.834

231.733

230.325

35.038

13.173

21.838

VERPLICHTINGEN
I.
A.

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen

B.

Langlopende financiële schulden
a. Kredietinstellingen

C.

Andere langlopende financiële verplichtingen

D.

Handelsschulden en andere langlopende schulden

0

0

0

E.

Andere langlopende verplichtingen

0

0

0

F.

Uitgestelde belastingen - verplichtingen

Totaal langlopende verplichtingen
II.
A.

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen

B.

Kortlopende financiële schulden
a. Kredietinstellingen

C.

Andere kortlopende financiële verplichtingen

D.

Handelsschulden en andere kortlopende schulden
a. Exit taks
b. Andere

0

0

0

270.872

244.906

252.163

0

0

0

60.209

198

0

0

0

0

130

262

1.049

7.748

9.025

7.985

0

0

0

E.

Andere kortlopende verplichtingen

F.

Overlopende rekeningen

2.557

2.512

1.803

Totaal kortlopende verplichtingen

70.644

11.997

10.837

TOTAAL VERPLICHTINGEN

341.516

256.903

263.000

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

609.092

530.872

443.760
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DEFINITIE VAN DE BELANGRIJKSTE TERMEN
Aanbod

Deze openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het
kader van een kapitaalverhoging van de Vennootschap.

Aandeelhouders

De houders van Aandelen die zijn uitgegeven door de Vennootschap.

Aandelen

De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, met stemrecht en
zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven door de
Vennootschap.

Aedifica

De Vennootschap

Afsluitingsdatum van het Aanbod

De laatste dag waarop de houders van Voorkeurrechten
inschrijvingsorders voor de Nieuwe Aandelen kunnen indienen, zijnde 3
december 2012 volgens het Tijdschema.

Bestaande Aandeelhouders

De houders van de Bestaande Aandelen.

Bestaande Aandelen

De 7.194.076 bestaande Aandelen vóór de uitgifte van de Nieuwe
Aandelen.

BNP Paribas Fortis

Fortis Banque SA/Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel te
Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Excedentair Bedrag

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips na aftrek van de
kosten, uitgaven en lasten van welke aard ook die door de
Vennootschap zijn gedaan, vermeld in punt 6.1.3.

FSMA

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Global Coordinators

BNP Paribas Fortis en ING België NV, met maatschappelijke zetel te
Marnixlaan 24 te 1000 Brussel.

Inschrijvingsperiode

De periode waarin de inschrijving op de Nieuwe Aandelen is
voorbehouden voor de houders van Voorkeurrechten, zijnde van 19
november 2012 tot en met 3 december 2012 volgens het Tijdschema.

Institutionele Beleggers

De gekwalificeerde en/of institutionele beleggers krachtens de geldende
wetten in het desbetreffende rechtsgebied en, voor België, de beleggers
die voldoen aan de definitie van 'gekwalificeerde beleggers', zoals
gedefinieerd in artikel 10 van de Wet van 16 juni 2006, aangevuld door
het Koninklijk Besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het
begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of
professionele belegger.

Joint Bookrunners

Bank Degroof NV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 44 te
1040 Brussel, BNP Paribas Fortis, met maatschappelijke zetel te
Warandeberg 3 te 1000 Brussel, ING België NV, met maatschappelijke
zetel te Marnixlaan 24 te 1000 Brussel en KBC Securities NV, met
maatschappelijke zetel te Havenlaan 12 te 1080 Brussel.

Koninklijk Besluit van
14 november 2007

Koninklijk Besluit van
7 december 2010

Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.

Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot
vastgoedbevaks.

14

Leveringsdatum

Datum van betaling van de Nieuwe Aandelen en de datum waarop de
Nieuwe Aandelen worden uitgegeven, zijnde 7 december 2012 volgens
het Tijdschema.

Nieuwe Aandelen

De Aandelen die in het kader van het Aanbod worden uitgegeven.

Openingsdatum van het Aanbod

De eerste dag vanaf wanneer de houders van Voorkeurrechten hun
inschrijvingsorders voor Nieuwe Aandelen kunnen indienen, zijnde 19
november 2012 volgens het Tijdschema.

Prospectus

Het prospectus dat werd opgesteld met het oog op het Aanbod en de
toelating van de Nieuwe Aandelen en de Voorkeurrechten tot de
gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels, en dat bestaat
uit het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting,
zoals voorzien door artikel 28 van de Wet van 16 juni 2006.

Prospectusrichtlijn

De richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4
november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet
worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de
handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG,
zoals gewijzigd door de richtlijn 2010/73/UE van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010.

Registratiedocument

Het jaarlijks financieel verslag 2011/2012 van de Vennootschap,
goedgekeurd door de FSMA op 10 september 2012 als
registratiedocument overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Verordening
(EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering
van de Prospectusrichtlijn.

Samenvatting

De samenvatting van het Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 16
november 2012.

Scrips

De Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de
Inschrijvingsperiode en die door de Joint Bookrunners te koop zullen
worden aangeboden aan Institutionele Beleggers.

Tijdschema

Het indicatief tijdschema voor het Aanbod, beschreven in punt 6.1.10,
dat in geval van onvoorziene omstandigheden kan worden aangepast.

Uitgifteprijs

De prijs waartegen elk Nieuw Aandeel wordt aangeboden en die geldt
voor alle, zowel particuliere als institutionele beleggers, namelijk 37
EUR.

Underwriting Agreement

De overeenkomst die zal worden gesloten tussen de Vennootschap en
de Joint Bookrunners, beschreven in punt 6.4.3

Vastgoedbevak

Beleggingsvennootschap met vast kapitaal met als doel de belegging in
vastgoed en die valt onder de Wet van 3 augustus 2012, het Koninklijk
Besluit van 7 december 2010 en het Koninklijk Besluit van 14
november 2007.

Vennootschap

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aedifica, openbare
vastgoedbeleggingsvennootschap
met
vast
kapitaal,
met
maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0877.248.501.

Verrichtingsnota

Dit document, dat werd opgesteld in overeenstemming met artikel 28
van de Wet van 16 juni 2006 met het oog op dit Aanbod en de toelating
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van de Nieuwe Aandelen en de Voorkeurrechten op NYSE Euronext
Brussels, en dat door de FSMA werd goedgekeurd op 16 november
2012.
Voorkeurrechten

De preferentiële inschrijvingsrechten gekoppeld aan de Bestaande
Aandelen in geval van een kapitaalverhoging in geld evenredig met het
deel van het kapitaal dat die Aandelen vertegenwoordigen: 8 Bestaande
Aandelen geven het recht om in te schrijven op 3 Nieuwe Aandelen in
het kader van het Aanbod.

Wet van 16 juni 2006

De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot
de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Wet van 2 mei 2007

De wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen.

Wet van 3 augustus 2012

De wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles, die de wet van 20 juli 2004
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles vervangt.
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DE VENNOOTSCHAP
AEDIFICA
Louizalaan 331-333
1050 Brussel
België

COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV BVBA
De Kleetlaan 2
1831 Diegem
België

JURIDISCH ADVISEUR VAN DE VENNOOTSCHAP
SIMONT BRAUN
Louizalaan 149 (bus 20)
1050 Brussel
België

GLOBAL COORDINATORS

BNP Paribas Fortis
Warrandeberg 3
1000 Brussel
België

ING België
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België

JOINT BOOKRUNNERS

Bank Degroof
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België

BNP Paribas Fortis
Warrandeberg 3
1000 Brussel
België

ING België
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België

KBC Securities
Havenlaan 12
1080 Brussel
België

JURIDISCH ADVISEUR VAN DE JOINT LEAD MANAGERS
Freshfields Bruckhaus Deringer
Marsveldplein 5
1000 Brussel
België
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