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✔ Openbare aanbieding tot inschrijving op 630.819 nieuwe aandelen in het kader
van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht voor een bedrag van
49.992.405,75 miljoen EUR.
✔ Inschrijvingsperiode met voorkeurrechten: van 27 januari tot en met
10 februari 2015 op Euronext Brussels. De resultaten van de inschrijving met
voorkeurrechten zullen gepubliceerd worden op 12 februari 2015.
✔ Inschrijvingsverhouding: 1 nieuw aandeel Wereldhave Belgium voor 10 voorkeurrechten.
✔ Voorkeurrecht vertegenwoordigd door de onthechting van coupon nr. 18 van
de bestaande aandelen.
✔ Inschrijvingsprijs: 79,25 EUR per nieuw aandeel.
✔ Betaling en levering van de nieuwe aandelen gaat door op 16 februari 2015.
✔ Verkoop van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten: de verkoop van de scrips
(die de voorkeurrechten vertegenwoordigen die niet uitgeoefend zijn aan het
einde van de inschrijvingsperiode met voorkeurrecht) vindt plaats op 11 februari 2015 onder de vorm van een versnelde private plaatsing bij institutionele
beleggers. Behalve wanneer deze lager dan 0,01 EUR is, zal de eventuele opbrengst van deze verkoop ter beschikking worden gesteld van de houders van
niet-uitgeoefende rechten in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in het Prospectus.

Beschrijving van Wereldhave Belgium
Wereldhave Belgium is een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij met focus op commercieel
vastgoed in België. Wereldhave Belgium richt zich bij nieuwe investeringen op winkelcentra.
De reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen, inclusief projectontwikkelingen,
bedroeg 724,3 miljoen euro op 31 december 2014. De reële waarde van de bestaande
operationele winkelcentraportefeuille bedroeg 597,4 miljoen euro op 31 december 2014 en
bevat winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Kortrijk en Genk, alsook winkelcomplexen in Gent en
Genk. Daarnaast bevat de portefeuille vastgoedbeleggingen kantoren in Brussel, Antwerpen en
Vilvoorde.
De ontwikkelingsportefeuille had een reële waarde van 25,8 miljoen euro op 31 december 2014
en omvat de grondposities en de gerealiseerde investeringen die betrekking hebben op de
herstructurering en/of uitbreidingen van winkelcentra in Doornik en Waterloo.

Redenen voor de transactie
Wereldhave Belgium zal de volledige netto-opbrengsten van de verrichting aanwenden met het oog op de financiering van de
verwerving van een 99 jarig recht van erfpacht met betrekking tot een groot gedeelte van het shopping centrum ‘Ring Shopping
Kortrijk Noord’.
De totale investering (ten bedrage van € 80 miljoen) zal gefinancierd worden met enerzijds de opbrengsten van huidige
kapitaaloperatie (49,5 miljoen euro), en anderzijds het resterend saldo (30,5 miljoen euro) via een beschikbare kredietlijn.
Wereldhave Belgium zou deze verwerving volledig kunnen financieren via de bestaande kredietlijnen, maar de vennootschap is
verplicht haar schuldgraad tot 33 % te beperken. Door de verwerving van het erfpachtrecht met betrekking tot het shopping center
‘Ring Shopping Kortrijk Noord’ zou de schuldgraad van de vennootschap evenwel deze 33% overschrijden. Dit openbare aanbod heeft
als doel de schuldgraad onmiddellijk terug te laten zakken onder de drempel van 33%.
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Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) sinds 27 oktober 2014 en valt onder de wet van 12
mei 2014. De GVV is als zodanig erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Kenmerken van een openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap
Een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap is een
beleggingsvennootschap met vast kapitaal die kiest voor
vastgoedbeleggingen met de volgende belangrijke kenmerken:
- diversificatie van het vastgoed;
- boeking van de gebouwen op basis van hun reële waarde,
trimestrieel bepaald door een onafhankelijk
vastgoeddeskundige;
- plaatsing en notering op de beurs van minimaal 30% van de
aandelen;
- verplichting om minstens 80% van zijn resultaat uit te keren;
- schuldgraad beperkt tot 65% (van de activa).
De aandelen Wereldhave Belgium worden verhandeld op de continumarkt van NYSE Euronext te Brussel. Wereldhave N.V. en N.V.
Wereldhave International houden samen op 31 december 2014 69,41% van de aandelen.

Vooruitzichten van het dividend
Wereldhave Belgium voorziet een brutodividend uit te keren van 4,60 EUR voor het boekjaar 2014, hetzij een netto dividend van 3,45 EUR
(na inhouding van 25% roerende voorheffing) (onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders).
Concreet zullen de houders van bestaande Wereldhave Belgium aandelen delen in het resultaat van het vorige boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2014 en afgesloten is op 31 december 2014. In tegendeel, zullen de houders van nieuwe Wereldhave Belgium
aandelen delen in het resultaat vanaf het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2015 en afsluit op 31 december 2015.

Belangrijkste risico’s
Elke belegging in aandelen houdt, per definitie, risico’s in. Deze rubriek van de Flash Invest geldt als aanvulling bij en verwijst naar
het overeenstemmende gedeelte van het Prospectus en de Samenvatting ervan. Deze rubriek heeft als doel bepaalde risico’s te
bespreken met betrekking tot de markt, de vastgoedportefeuille, het financieel beheer, de regelgeving, en de nieuwe aandelen en de
voorkeurrechten. De lijst met risico’s die hieronder wordt weergegeven, is niet limitatief.
Het deel ‘Risico’s’ op pagina 19 en volgende van de Samenvatting van het Prospectus en pagina 33 van het Prospectus, beschrijft
uitvoerig alle risico’s die hier-onder worden beschreven, samen met de andere risico’s. Voor elke beleggingsbeslissing worden de
beleggers verzocht aandachtig deze gedetailleerde beschrijving van de risico’s door te nemen, net zoals de andere informatie die in
het Prospectus is opgenomen.

1. Marktrisico’s
• Economische conjunctuur: mogelijke wijzigingen in de voornaamste macro- economische indicatoren of een mogelijke algemene
economische vertraging in een van de markten, kan een negatieve weerslag hebben op onder meer de huurwaarden en bezettingsgraad, de ontwikkeling van de rentetarieven, de ontwikkeling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille en de
solvabiliteit van de huurders. De besparingsmaatregelen van de nieuwe regering kunnen mogelijk een beperkte impact hebben
op de koopkracht en dus het consumptiegedrag. Hierdoor zouden de omzetten in de handelszaken onder druk kunnen komen te
staan.
• De vastgoedmarkt: het niveau van de huurprijzen en de waardering van het vastgoed dat Wereldhave Belgium bezit, worden
sterk beïnvloed door vraag en aanbod op de koop- en huurmarkt in de vastgoedsector. De belangrijkste risico's waaraan de vennootschap is blootgesteld betreffen het eventuele overaanbod op een bepaalde lokale vastgoedmarkt en de daling van de
bezettingsgraad van haar gebouwen, eventuele moeilijkheden om bij nieuwe huurcontracten of bij de verlenging van huurcontracten de huurprijzen en de waarde van de vastgoedportefeuille te handhaven, en het risico van verliezen bij eventuele
verkopen ten opzichte van de historische aanschaffingswaarde.
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2. Strategische, Operationele en Vastgoedgebonden risico’s
• Risico verbonden aan de evolutie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen: Wereldhave Belgium heeft hoofdzakelijk gekozen
voor investeringen in de sector van het commercieel vastgoed en kantoorvastgoed. De waardeontwikkeling van de portefeuille wordt
enerzijds beïnvloed door de verhuurmarkten en anderzijds door de financiële markten. Een lagere waarde heeft gevolgen voor de vermogensverhoudingen en de nettowaarde van het aandeel. De reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen van Wereldhave Belgium
(exclusief projectontwikkelingen en vastgoedcertificaten) bedraagt per 31 december 2014 724,3 miljoen euro (terwijl deze per 31 december 2013 505,3 miljoen euro bedroeg en per 31 december 2012 499,8 miljoen euro).
• Risico verbonden aan een te hoge risicoconcentratie in één vastgoedgeheel: de door Wereldhave Belgium gekozen focus op winkelcentra
impliceert een grotere concentratie op geografisch vlak, alsook een grotere concentratie van het risico bij onder meer technische problemen en brand. Om deze reden is wettelijk bepaald dat een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap in principe niet meer dan
20% van haar geconsolideerde activa kan beleggen in één enkel vastgoedgeheel. Aangezien het winkelcentrum ‘Belle-Ile’ meer dan 20%
vertegenwoordigt van de geconsolideerde activa in vastgoed van Wereldhave Belgium, heeft de vennootschap steeds een afwijking aangevraagd en mits naleving van bepaalde voorwaarden verkregen. Deze afwijking heeft tot gevolg dat de geconsolideerde schuldratio van de
vennootschap beperkt wordt tot 33%. De beslissing om in shoppingcenters te beleggen betekent ook dat bij vervreemding het aantal
kandidaat-kopers beperkt is en de nodige tijd moet in acht genomen worden om de vervreemding aan goede voorwaarden te kunnen
uitvoeren zodat - in tegenstelling tot de markt van investering in kantoorgebouwen - de markt van investeringen in shoppingcenters zeker
niet als een liquide markt kan worden beschouwd.
• Verhuurrisico: het verhuurrisico omvat het risico van de verhuurbaarheid en de huurprijsontwikkeling. De economische crisis kan ertoe
leiden dat het langer duurt om leegkomende ruimte te verhuren, waardoor de huurderving wegens leegstand toeneemt. Op 30 september
2014 bedraagt de bezettingsgraad van Wereldhave Belgium 96,5 % (ten opzichte van 97 % per 31 december 2013). Een wijziging in de
gemiddelde bezettingsgraad (uitgedrukt in % van de huurinkomsten 2014) van de portefeuille vastgoedbeleggingen met 1% zou een effect
hebben op het netto resultaat per aandeel van € 0,06 per aandeel.
• Debiteurenrisico: het debiteurenrisico is het risico van het in gebreke blijven van een contractpartij op betalingen aan Wereldhave Belgium. De huurinkomsten van Wereldhave Belgium zijn verspreid over meer dan 301 verschillende huurders wat het debiteurenrisico
beperkt en de stabiliteit van de inkomsten bevordert. De vijf belangrijkste huurders per 30 september 2014 maken 20 % van de huurinkomsten uit en zijn steeds vooraanstaande bedrijven in hun sector.

3. Risico’s in verband met het financieel beheer
• Renterisico: renteontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het resultaat, het rendement en de waarde van het vastgoed.
• Herfinancieringsrisico: het risico dat huidige kredietovereenkomsten niet of slechts tegen minder gunstige voorwaarden kunnen worden
verlengd.
• Bancair convenantenrisico: Wereldhave Belgium is zo onder andere blootgesteld aan het risico dat zijn financieringscontracten worden
geannuleerd, herzien, opgezegd of tot een vervroegde terugbetalingsverplichting leiden, mocht het de verbintenissen niet nakomen die bij
de ondertekening van deze financieringscontracten werden bedongen.
• Financiële transacties: aan financiële transacties zoals renteswaps zijn risico's verbonden. Het gebruik van financiële instrumenten wordt
beperkt tot het dekken van onderliggende transacties of posities. Alleen financiële instellingen met een ‘investment grade’ kredietbeoordeling
komen als wederpartij in aanmerking. Financiële transacties worden slechts met voorafgaande toestemming van de zaakvoerder aangegaan.
• Financieringsrisico: de vastgoedportefeuille kan gefinancierd worden met deels eigen vermogen en deels vreemd vermogen.
Een relatieve toename van het vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen kan resulteren in een hoger rendement (zogenaamde ‘leverage’), maar daarmee ook in een verhoogd risico.
• Liquiditeitsrisico: de vennootschap dient voldoende kasstromen te genereren om aan zijn dagelijkse betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen.

4. Risico’s in verband met regelgeving
• Risico's verbonden aan het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap: sinds 27 oktober 2014 geniet de Wereldhave Belgium van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zodat zij blootgesteld zou kunnen zijn aan het risico
van toekomstige wijzigingen van de wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Daarnaast is er ook het risico dat de
toezichthouder sancties kan opleggen in geval van schending van de toepasselijke regels, met inbegrip van het verlies van de erkenning
van voormeld statuut. In dat geval verliest Wereldhave Belgium het voordeel van het gunstig fiscaal stelsel van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap. Bovendien wordt het verlies van de erkenning meestal gezien als een gebeurtenis waardoor de kredieten
die de Wereldhave Belgium heeft gesloten vervroegd opeisbaar worden.

5. Risico’s specifiek voor nieuwe aandelen en voorkeurrechten
• Liquiditeit van het aandeel en risico op kapitaalverlies: het aandeel wordt gekenmerkt door een vrij beperkte liquiditeit. De koers van de
aandelen kan in aanzienlijke mate worden beïnvloed indien er zich geen liquide markt voor de nieuwe aandelen zou ontwikkelen. De
belegger moet er zich bewust van zijn dat hij het risico loopt een deel van zijn kapitaal te verliezen en dat, in het extreme geval van een
faillissement van Wereldhave Belgium, hij de totaliteit van zijn geïnvesteerd kapitaal zou kunnen verliezen.
• Geringe liquiditeit van de markt van de voorkeurrechten: er kan geen enkele zekerheid worden gegeven dat er zich een markt voor de
voorkeurrechten zal ontwikkelen. Het is mogelijk dat de liquiditeit op deze markt bijzonder beperkt zal zijn.
• Volatiliteit van de aandelenkoers en rendement van het aandeel: de koers van de aandelen kan beïnvloed worden door bepaalde veranderingen of ontwikkelingen van externe of interne aard, economische, monetaire en financiële factoren, marktschommelingen en de huidige
economische conjunctuur. Overigens mag de uitgifteprijs niet worden gezien als een aanwijzing voor de marktprijs van de aandelen.
• Daling van de koers van de aandelen of van de voorkeurrechten: de verkoop van een bepaald aantal aandelen of voorkeurrechten op de
markt of de indruk dat dergelijke verkopen zich kunnen voordoen, kan een negatief effect hebben op de koers van de aandelen.
• Verwatering voor bestaande aandeelhouders die hun voorkeurrechten niet uitoefenen: in het kader van de beoogde uitgifte zullen
bestaande aandeelhouders die hun voorkeurrechten niet uitoefenen of deze zouden overdragen, blootgesteld worden aan een verwatering.
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Voor welke belegger?
Dit financieel instrument is meer bepaald bestemd voor ervaren
beleggers met een neutraal tot agressief profiel. Wij raden u aan
om enkel in dit product te beleggen indien u een goed inzicht hebt
in de kenmerken daarvan en meer bepaald de risico’s die eraan
verbonden zijn.
BNP Paribas Fortis zal moeten nagaan of u voldoende kennis en
ervaring met dit product hebt. Indien dit product niet geschikt is
voor u, moet de bank u hiervan op de hoogte stellen.
Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een product
aanraadt, moet ze nagaan of dit product op grond van uw kennis
van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en
financiële situatie geschikt is.
Meer informatie over de verschillende risicoprofielen vindt u op
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Uw beleggersprofiel.
Alvorens zelf in te schrijven, wordt elke belegger aangeraden
om kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus en meer
bepaald van het gedeelte ’Risicofactoren’ en onze ’Informatiebrochure - Financiële Instrumenten‘, beschikbaar in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis en op onze website www.bnpparibasfortis.be/
sparenenbeleggen > Nuttige info.

Kosten
De beleggers die wensen deel te nemen aan het aanbod kunnen
een aanvraag indien bij BNP Paribas Fortis, zonder onkosten,
commissies of andere kosten.
BNP Paribas Fortis verzekert gratis de financiële dienst in België.
Bewaring op Effectenrekening BNP Paribas Fortis: volgens het
tarief dat van kracht is (zie onze brochure ’Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’, beschikbaar in het kantoor of op
de site www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige info).

Fiscaliteit
Fiscaal regime van toepassing op particuliere beleggers in België
Volgens de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, zijn:
• de dividenden onderworpen aan een roerende voorhefﬁng
van 25%;
• de meerwaarden op aandelen vrijgesteld van roerende
voorheffing.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere
beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van
elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren
over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen
• Geen taks op beursverrichtingen bij de uitgifte van nieuwe
effecten.
• Taks op beursverrichtingen bij de verkoop en aankoop van
bestaande effecten: 0,09% (maximaal 650 EUR per verrichting).

Prospectus
Het Prospectus, opgesteld in het Nederlands en gedateerd
op 26 januari 2015, werd goedgekeurd door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA). De samenvatting van het
Prospectus is ook beschikbaar in het Frans en in het Engels.
Het Prospectus is gratis beschikbaar vanaf 27 januari 2015, op
verzoek in België bij
• Wereldhave Belgium, telefonisch via 02 732 19 00;
• BNP Paribas Fortis, telefonisch via 02 433 41 34 (NL)
of 02 433 41 31 (FR).
Het Prospectus kan eveneens geraadpleegd worden vanaf
dezelfde datum op de website van Wereldhave Belgium
(www.wereldhavebelgium.com) en op de website van BNP
Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen).

Meer weten of inschrijven?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen zijn opgenomen in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 27 januari tot en met 10 februari 2015.
De bestaande aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de kapitaalverhoging kunnen kosteloos een aanvraag indienen bij
BNP Paribas Fortis.
Meer informatie
in elk BNP Paribas Fortiskantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 41 34
op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen

Waarschuwing
Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek.
Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel BNP Paribas Fortis NV alle nodige maatregelen heeft
genomen om de juistheid van de informatie in dit document te garanderen, kunnen noch BNP Paribas Fortis NV noch enige met haar verbonden persoon aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of kosten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, die voortvloeien uit dit document of enige investeringsbeslissing gebaseerd op
dit document, tenzij dit document misleidende, onjuiste of, ten aanzien van het Prospectus, inconsistente informatie bevat.
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