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2016 HIGHLIGHTS
Befimmo in position to implement its projects

> Successful capital increase of €127 million

> Preparation of the major projects in the North area

> Sustained letting activity (37,200 m²) 

> Start of the lease with Deloitte (18 yrs) in the Gateway Building

> Slight increase in value of portfolio (+0.85%) 

> EPRA earnings of €3.68 per share, in line with the forecast

> Net result of €3.82 per share

> Net asset value of €54.78 per share

> LTV ratio of 42.33% 

> Confirmation of the proposed final dividend of €0.90 gross per share, bringing 

the total dividend for the fiscal year to €3.45 gross per share

> Dividend outlook of €3.45 per share for the 2017 fiscal year



Evolution of take-up by occupant type (in m²)
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BRUSSELS OFFICE MARKET
Letting activity

€ 2 388.3
million

Evolution of vacancy by grade

Readily available Grade A space is limited in most 

submarkets, at just 53,000 m² (0.42% of total stock)

Take up of 455,869 m² in 2016

the best year since 2012

Driven by limited development pipeline 

and supportive market for reconversion

Development pipeline

Reconversion

VACANCY RATE

2016: 9.30% 

VACANCY RATE

2015: 10.10%
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
New chapter for the Brussels North area

WTC III

WTC II

WTC IV, currently a plot of land
Befimmo is leading the way…

> Full transformation of the 

North area in the coming 

years

> From monofunctional to 

multifunctional area 

> Close to the city centre and 

cultural 

initiatives/developments

> Up4North association 

created end 2016 to define 

and promote the future of 

the area

Current

Noord Building



> Surface: 60,000 m² - 4 towers

> Lease expiry present Noord Building 

(36,800 m²): January 2018

> Environmental permit delivered in 

February 2017

> Town planning permit expected in the 

coming weeks (following the unanimous 

favourable opinion of the Concertation 

Committee) 

> Start of works early 2018, to last ±36 

months

> Indicative construction cost: €150 million

> Expected gross initial yield* on total 

investment value: >5.3%

> Fully passive** office building

> BREEAM “Excellent” in Design phase
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Quatuor Building: sizeable project with attractive returns

*Based on « classical » 9-year leases.

**According to Brussels regulation.
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Beobank first major tenant of the Quatuor

On 7 March 2017 Befimmo signed 

an agreement with Beobank for 

the occupancy of a tower of 

±22,000 m², in state of future 

completion

> Fixed term of 15 years as from 

delivery in the course of 2020

> Extension of the La Plaine lease 

(Brussels decentralised) until

that date

> Befimmo to assist Beobank in 

the follow-up and the realisation

of the initial installation works

> A third of the project thus pre-let 

>3.5 years before delivery
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
WTC II: a new multifunctional life to be presented in 2017

> 46 years of uninterrupted occupation by Belgian State 

departments

> Lease expiry: 31 December 2018

> Within the co-ownership of Towers I and II, Befimmo is 

working on a number of value creating scenarios 

> Further details to be disclosed in 2017

Today 

49,400 m² of offices…

Tomorrow…

?
To be presented in 

2017

WTC 

III & IV

WTC 

I & II
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Resilient portfolio in the long run

Top tenants (% of current rent) and duration (up to first break) 

100% 

= €152 MILLION

Top tenants (% of current rent) and duration (up to first break) | Excluding Noord Building and WTC II*  
* Expiry in January 2018 

and December 2018 

respectively.

AVERAGE DURATION 

EXCLUDING NOORD 

BUILDING AND WTC II

9.15 yrs

100% 

= €130 MILLION

AVERAGE DURATION 

8.07 yrs
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INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Resilient portfolio in the long run

Reversion rate of rents (%) in relation to weighted average duration of leases (yrs.)

The reversion rate decreases to 

-4.95% when excluding the leases 

in Noord Building and WTC II

Reversion rate of rents (%) in relation to weighted average duration of leases (yrs.)

Excluding Noord Building and WTC II

Reversion rate of -9.50%
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> Construction

> Surface: 35,000 m² 

(21,000 m² of offices)

> Building permission process in 2017

> Execution of works: 2018  2020

> Indicative investment value of 

€50 million (for the office part)

> Expected gross initial yield* on total 

investment value: >6.0%

> 2016 MIPIM Award 

“Best Futura Project”

INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
Paradis Express: a new ecological neighbourhood for Liège

PARADIS TOWER

PARADIS EXPRESS

*Based on « classical » 9-year leases.



13

INTERNAL VALUE CREATING GROWTH
The changing needs of our tenants and their office use

> Befimmo is offering full and personalised services

> Property management

> Space planning and project management

> Environmental support 

> Facility management

> Befimmo offers well-equipped buildings

IKAROS CASE STUDY
> Facilities on site: 

> Restaurant

> Nursery

> Fitness

> Showers

> Meeting rooms

> Flex’ offices
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> For an amount of €122 million | Yield of 3.69%

> Brederode complex as at 31 December 2016: 

> residual weighted average duration of 
13.61 years

> average occupancy rate of 86.62%

> The operation will 

> generate a net capital gain of ±€0.8 per share 

> reduce the LTV ratio by -3.3% (in absolute terms)

> Taking account of the operation (on 31 December 2016): 

> weighted average duration of 7.93 years 
(compared with 8.07 years) 

> occupancy rate of properties available for lease 
of 95.02% (compared with 94.79%)

VALUE CRYSTALLISATION (March 2017)
By granting a 99-year leasehold on the Brederode complex

The forecasts presented on slide 15 take into account the transaction 

and were therefore updated as compared to those published on 

16 February 2017 in the press release on Befimmo’s annual results.

Brederode 13 | Brederode 9 | Namur 48

Brussels CBD, centre
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FORECASTS & DIVIDEND GUIDELINE 
3-year EPRA earnings forecast

2017 DIVIDEND FORECAST 

€3.45 

GROSS/SHARE

Realised Forecasts

(in € thousand) 2016 2017 2018 2019

EPRA earnings 87 243 92 985 93 142 85 216

EPRA earnings (in € per share) 3.68 3.63 3.60 3.26

Average number of shares 23 692 223 25 591 195 25 864 969 26 132 537

AT CONSTANT PERIMETER

GROSS DIVIDEND YIELD OF 

6.5% 
on a share price of €53.36 as at 31 December 2016

These forecasts take into

account the granting of a 

99-year leasehold on the

Brederode complex and were

therefore updated as 

compared to those published

on 16 February 2017 

in the press release on 

Befimmo’s annual results.
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SHARE PERFORMANCE
Evolution of the Befimmo share

(a) Source: KBC Securities (b) Source: Kempen & Co. Based on trading all platforms.

BEFIMMO GROSS ANNUALISED

RETURN OVER 21 YRS

BEFIMMO GROSS

RETURN 2016

7.3% 4%

AVERAGE DAILY

TURNOVER(b)

€1.4 billion

BEFIMMO MARKET 

CAPITALISATION 2016

65 822

Performance of Befimmo’s total return index in relation to the total return index of the BEL20 

and the EPRA Eurozone (RPEU) total return index(a)



Q&A

Happy to answer your questions!



Dagorde

2. Kennisname van het verslag 

van de Commissaris betreffende 

de statutaire jaarrekeningen en de 

geconsolideerde jaarrekeningen 

per 31 december 2016



Dagorde

3. Kennisname van de statutaire 

en de geconsolideerde 

jaarrekeningen afgesloten per 

31 december 2016

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de

bekendmaking en de kennisname van de statutaire en

de geconsolideerde jaarrekeningen van de

Vennootschap die op 31 december 2016 werden

afgesloten, evenals van het Beheersverslag van de

Raad van Bestuur en van het Verslag van de

Commissaris over de statutaire en de geconsolideerde

jaarrekeningen die per 31 december 2016 werden

afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het

Jaarlijks Financieel Verslag 2016 van de

Vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op

de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.



€3.45
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Dagorde (punt 3)
Condensed consolidated P&L (IFRS)

* As published in the Annual Financial Report 2016 and updated in the Securities Note of the capital increase (only to include its impact).

** Like-for-like perimeter according to EPRA criteria.

*** Interim dividend of €2.55 gross per share for the shares existing before the capital increase and final dividend of €0.90 gross per share.

STABLE

LIKE-FOR-LIKE** NET 

RENTAL RESULT

2016 FY DIVIDEND 

CONFIRMED AT 

GROSS PER SHARE***

(in € thousand) 31.12.2016 31.12.2015 2016 forecast* 

Rental income 137 752 140 063 140 051

Charges linked to letting - 715 - 553 - 919

Net rental result 137 037 139 510 139 133

Net rental result excluding spreading 136 442 137 963

Spreading of gratuities/concessions 595 1 547

Net property charges -14 257 -12 808 -16 144

Property operating result 122 780 126 702 122 989

Corporate overheads -10 447 -9 930 -10 533

Other operating income & charges

(excl. goodwill impairment)
- 596 -1 675 -1 060

Operating result before result on portfolio 111 738 115 098 111 396

Operating margin 81.5% 82.5% 80.1%

Gains or losses on disposals of investment properties 1 154 967

Net property result 112 892 116 064

Financial result (excl. changes in fair value of financial assets and liabilities and close-

out costs)
-22 131 -27 637 -23 501

Corporate taxes -2 364 -1 459 -1 170

Net result before changes in fair value of investment properties and financial 

assets and liabilities
88 397 86 968

Changes in fair value of investment properties 21 121 10 984

Changes in fair value of financial assets and liabilities -19 112 - 25

Changes in fair value of investment properties & financial assets and liabilities 2 009 10 959

Net result 90 406 97 927

EPRA earnings 87 243 86 282 86 724

Net result (in € per share) 3.82 4.41

EPRA earnings (in € per share) 3.68 3.89 3.66
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Dagorde (punt 3)
Condensed consolidated balance sheet

(in € million) 31.12.2016 31.12.2015

Investment and held for sale properties 2 511.7 2 388.3

Other assets 101.4 111.9

Total assets 2 613.1 2 500.2

Shareholders' equity 1 401.3 1 265.3

Financial debts 1 098.0 1 123.9

non current 538.7 659.4

current* 559.2 464.5

Other debts 113.7 111.0

Total equity & liabilities 2 613.1 2 500.2

LTV 42.33% 45.66%

*According to IAS 1 the commercial paper needs to be recorded as a current liability. It is important to note 

that the Company has confirmed bank lines in excess of one year as a back-up for the commercial paper.

31.12.2016 31.12.2015

EPRA NAV (in €/share) 55.49 54.91

EPRA NNNAV (in €/share) 54.30 54.30

Net asset value evolution (in € million) 

RETURN ON 

SHAREHOLDERS’ EQUITY

6.8%



Dagorde

4.Goedkeuring van de 

statutaire jaarrekeningen 

afgesloten per 

31 december 2016 en 

bestemming van het resultaat 

per 31 december 2016



Dagorde (punt 4)
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Dagorde (punt 4)
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Dagorde

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2015 van 

115.775.835,78 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2016, bedraagt het te bestemmen 

resultaat 206.201.352,59 €.

Voorstel om:

• de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren die, 

overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de Gereglementeerde 

Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves 

bevatten;

• als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit 

dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,55 € bruto per bestaand 

aandeel vóór de kapitaalverhoging op 27 september 2016, uitgekeerd in december 2016 

en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,90 € bruto per aandeel, betaalbaar na 

onthechting van coupon nr. 33;

• ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 

31 december 2016 en bestemming van het resultaat 

per 31 december 2016

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 25



Dagorde

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de

uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2016 tot 31 december 2016.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 

mandaat in de loop van het boekjaar 2016

26
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de

uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2016 tot 31 december 2016.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 

mandaat in de loop van het boekjaar 2016

27
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel tot definitieve benoeming als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt

na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019, van Mevrouw Barbara De Saedeleer,

gedomicilieerd te 9831 Deurle, Voldershof 17. Mevrouw De Saedeleer werd door de Raad van Bestuur

tijdens zijn vergadering van 14 februari 2017 voorlopig benoemd ter vervanging van Mevrouw Annick Van

Overstraeten, ontslagnemend. Mevrouw De Saedeleer beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die

artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid

van de Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd

vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van

30 april 2013.

7. Benoeming van een 

onafhankelijk Bestuurder

Mw. Barbara De Saedeleer (1970) is Bachelor in Marketing en behaalde een Master in Business and Financial Studies, met

een specialisatie in Quantitative Business Economics, aan Vlekho in Brussel. Ze begon haar loopbaan in 1994 in Corporate

Banking bij Paribas Bank België (nadien Artesia Bank en Dexia Bank België) om vervolgens Regional Director Corporate

Banking voor Oost-Vlaanderen te worden. In 2004 stapte ze over naar Omega Pharma als Group Treasury Manager en

daarna als Head of Finance. In 2007 werd ze tot CFO van Omega Pharma benoemd tot 2016. Mw. De Saedeleer is

Managing Director van het consultancy bedrijf BDS Management BVBA, gespecialiseerd in financieel en strategisch advies

voor bedrijven.

28De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

8. Hernieuwing van het mandaat van een 

onafhankelijk Bestuurder

29
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

Voorstel om het mandaat van Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux, gedomicilieerd

te 1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen

voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene

Vergadering van 2021. Mevrouw Malarme-Lecloux beantwoordt aan de

onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van

Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de

Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de

bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de

Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.



Dagorde

Voorstel om het mandaat van Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050

Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen

voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene

Vergadering van 2021. Mevrouw Goblet beantwoordt aan de

onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van

Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de

Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de

bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de

Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

9. Hernieuwing van het mandaat van een 

onafhankelijk Bestuurder

30
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel om het mandaat van de heer Benoît Godts, gedomicilieerd te 1970

Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen

voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene

Vergadering van 2019. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met

de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de

Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

10.Hernieuwing van het mandaat van een 

niet-uitvoerend Bestuurder

31
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel om het mandaat van de heer Guy Van Wymersch-Moons, gedomicilieerd

te 1060 Brussel, Bosquetlaan 47/32, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen

voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene

Vergadering van 2021. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met

de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de

Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

11. Hernieuwing van het mandaat van een 

niet-uitvoerend Bestuurder

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming wordt voorgesteld van punt 7 tot punt 11 van de dagorde, is 

opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2016 dat op de website (www.befimmo.be) en op de maatschappelijke zetel 

van de Vennootschap beschikbaar is.

32
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

http://www.befimmo.be/


Dagorde

Voorstel tot benoeming van Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises

Bedrijfsrevisoren sccrl als Commissaris, met maatschappelijke zetel te

1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel 0446.334.711,

vertegenwoordigd door Mw. Christel Weymeersch, voor een periode van

3 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 en zijn

bezoldiging op 65.000 € vast op jaarbasis (indexeerbaar) vast te stellen

voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen.

12.Benoeming van een Commissaris

33
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld

door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de

corporate-governanceverklaring van het Beheersverslag van de Raad van

Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2016 werd afgesloten.

13.Remuneratieverslag

34
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen van de Belgische Corporate

Governance Code, bepaalt het remuneratiebeleid van Befimmo dat elke vergoeding wegens vervroegde beëindiging van de

overeenkomst in principe niet meer dan 12 maanden bezoldiging mag bedragen (vaste en variabele, berekend op de

12 maanden die de verbreking voorafgaan), of 18 maanden (volgens met redenen omkleed advies van het Benoemings en

Remuneratiecomité). Als de Vennootschap een overeenkomst afsluit die in een vertrekvergoeding voorziet die boven deze

limieten gaat, moet dit afwijkend beding op het vlak van vertrekvergoeding vooraf goedgekeurd worden door de eerste

Gewone Algemene Vergadering die volgt op de afsluiting van deze overeenkomst.

Naar aanleiding van de instelling van het Directiecomité, en om de nodige onafhankelijkheid van het Directiecomité te

vrijwaren, oefenen de leden van het Directiecomité die tot dan hun functie van Effectief Bedrijfsleider uitoefenden in het kader

van een arbeidsovereenkomst, sinds 17 oktober 2016 hun mandaat bij het Directiecomité uit als zelfstandige.

In dat kader, en op met redenen omkleed advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, bedraagt de vertrekvergoeding

voorzien in de managementovereenkomst gesloten tussen Befimmo NV en Mevrouw Martine Rorif, Chief Operating Officer,

meer dan 12 maanden vergoeding maar minder dan 18 maanden. Dit is te verklaren door haar eerder bestaand contract en

door haar anciënniteit, gezien de Chief Operating Officer haar loopbaan bij Befimmo in 1997 startte. Er wordt in dat opzicht

verwezen naar het punt 7.18 van de Belgische Corporate Code (Code 2009), dat namelijk bepaalt dat een vergoeding van

meer dan 12 maanden contractueel mag vastgelegd worden voor een bedrijfsleider, om rekening te houden met het aantal

jaren dat hij of zij in zijn of haar vorige functie in dienst was.

Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt dit beding aan de Algemene Vergadering ter

goedkeuring voorgelegd.

14.Beding van vertrekvergoeding

35
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde (punt 15, slide 1/3)

15. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
a) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 10 februari 2017 werd afgesloten,

van de kredietlijn die vooreerst op 23 december 2010 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis (“BNP”).

Krachtens dit artikel zou BNP, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen

die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het

moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden

aan de bank, als BNP (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze

wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve

voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen

annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de

overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of

onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg

handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 9 februari 2017 werd afgesloten,

van de kredietlijn die vooreerst op 9 november 2011 werd afgesloten tussen de Vennootschap en KBC Bank (“KBC”). Krachtens dit

artikel zou KBC, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling

overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de

ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als

KBC (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant

negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet)

en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen

verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk

verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens

artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen. 36
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c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 20 §2 d) van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de

waarborgkredietovereenkomst afgesloten op 12 oktober 2016 tussen Beway NV (100% dochteronderneming van Befimmo

NV) en BNP Paribas Fortis («BNP»), die gewaarborgd wordt door de Vennootschap krachtens een waarborg verleend op

14 oktober 2016. Krachtens dit artikel zou BNP, in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van

Beway NV die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorgaan (en op de personen belast met het

bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van BNP, kunnen eisen dat de waarborg verleend in het

kader van de waarborgkredietovereenkomst moet worden geprovisioneerd in cash en, indien Beway NV niet in deze provisie

zou kunnen voorzien, zou de Vennootschap gebonden zijn dit zelf te voorzien overeenkomstig haar waarborg.

d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Belfius

Bank (“Belfius”) op 1 september 2016 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de

Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de

personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze

overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke

redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief

effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en

zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen

kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die

onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de

betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

15. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
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e) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en de

Agricultural Bank of China (Luxemburg) (“ABC”) op 20 april 2016 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou ABC, bij overname

van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en

onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van

deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ABC (om redelijke

redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan

hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een

opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren,

inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en

betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de

stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en

606 van het Wetboek van Vennootschappen.

f) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling toepasselijk op een obligatie-emissie, te verwezenlijken ten laatste op 30

juni 2017 onder de vorm van een private plaatsing, in één of meerdere tranches met looptijden tussen 7 en 12 jaar, met vaste of

variabele rentevoet, voor een totaalbedrag tussen 50 en 100 miljoen euro. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders,

bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, van

meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de Vennootschap, die door een verlaging van de rating van de

Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating niet meer als “Investment grade” (“van goede

kwaliteit”) beschouwd zou worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijzing, een

vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hun deelneming in de private plaatsing van schuld kunnen vragen.

15. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
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Het vijftiende voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in zes

overeenkomsten die de Vennootschap verbinden. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

moeten zulke clausules goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.
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Voorstel om aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot 

indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de 

door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle 

bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

16.Delegaties van machten voor de uitvoering van de 

genomen besluiten

Het zestiende voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van 

de Gewone Algemene Vergadering uit te voeren en onder andere om alle formaliteiten te vervullen die voor 

hun officiële bekendmaking noodzakelijk zijn.
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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This presentation is made in the framework of the annual shareholders’ meeting of the Company and is not to be

considered as an incentive to invest or as an offer to acquire Befimmo shares under any laws of European countries or

the USA or Canada.

The information provided herein is extracted from Befimmo annual reports, half-yearly reports and press releases but

does not reproduce the whole content of these documents, which prevail and ought to be analyzed before any

recommendation or operation regarding Befimmo shares is made.

This presentation contains statements and estimates about anticipated future performances. These statements and

estimates are not to be construed as implying a commitment from Befimmo to achieve them. Whether or not they will

actually be achieved depends on a number of factors which are beyond the reach of Befimmo's control, such as

developments in the real estate and financial markets.

Such statements and estimates are based on various assumptions and assessments of known and unknown risks,

uncertainties and other factors, which were deemed reasonable when made but may or may not prove to be correct.

Actual events are difficult to predict and may depend upon factors that are beyond the Company's control. Therefore,

actual results, financial condition, performances or achievements of Befimmo, or market results, may turn out to be

materially different from any future results, performances or achievements expressed or implied by such statements and

estimates.

Given these uncertainties, investors are invited not to unduly rely on these forward-looking statements and

estimates. Furthermore, forward-looking statements and estimates only speak as of the date of this presentation.

Befimmo disclaims any obligation to update any such forward-looking statements or estimates to reflect any change in

the Company’s expectations with regard thereto, or any change in events, conditions or circumstances on which any

such statement or estimate is based , except to the extent required by the Belgian law and in particular the Royal Decree

of November 14, 2007.

In no event Befimmo may be held liable for obligations which are incumbent on financial analysts and disclaims any

liability in that regard.

Any reference to the portfolio, assets, figures or activities of Befimmo should be understood on a consolidated basis,

including those of its subsidiaries, unless it is clear from the context or expressly stated that the contrary is intended.
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