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Kennisname van het beheersverslag

betreffende de statutaire jaarrekeningen

en betreffende de geconsolideerde

jaarrekeningen per 31 december 2017



€5.32 
2017 Net 

result/share

First tenant 

in Quatuor

project (1/3 

prelet)

Granting of a 

99-year 

leasehold on 

Brederode

Joint venture 

Silversquare 

@ Befimmo

A clear 

vision on 

the Brussels 

North area 

Strategic 

repositioning 

and new 

identity

Acquisition 

of Arts 56

March 2017

September 2017

December 2017

€3.45 
gross/share

2017 FY dividend

€3.74 
2017 EPRA

earnings/share

€56.63
NAV/share

39.61%
LTV ratio



Befimmo fully turned to the future

Academic sector

Tenants

Authorities & 
communities

TeamOrganisms

Architects, builders, 
etc.

National & international issues

Brainstormings & priorisation

Academic sector

SuppliersTenants

Team
Investors 
& analysts

Real-estate 
experts

Organisms

Architects, builders, 
etc.

Suppliers



Dynamic business model





Silversquare @Befimmo : 

a strategic joint venture in coworking

The new work environment

Coworking & meeting 
centre

Restaurant

Bar

Showers & lockers

Bike parking

eCar parking

Rooftop

Vegetable garden

(Activity based) offices, 
learning centre 



Silversquare @Befimmo : a strategic joint venture in coworking

 First centre opened on April 16th 

 Potentially in the pipeline: 

Ikaros, Central Gate, Blue Tower, Brederode Corner, Quatuor, Paradis Express, and in the other Belgian cities

10



Brussels North area: opportunities in a good timing

Future Ex-WTC 1 & 2

Quatuor Project

North Area 

European 
quarter

Louise 
Area

Brussels 
CBD



Befimmo, active partner of UP4North

 Local association with the major real-estate 

investors of the North area

 Mission: 

 Give a new impetus to the North 

area

 Towards a resolutely forward looking 

mixed neighborhood



Quatuor (60,000 m²)
Towering innovation

 1/3 prelet (22,000 m²)

 Works started early 2018, 

delivery as from 2020

 Indicative construction cost: 

€150 million

 Yield on total investment(1)

should be above 5.3%

(1) Land included

Garden Food & Beverage Cow orking - community -

events

Offices

Flexible & 

multifunctional

concept



Future « Ex-WTC 1 & 2 » 
A new multifunctional space

 Consolidation of the full property (Towers 1 & 2) in 2017

 Design team assigned in 2017

 New project: 70,000 m² offices - 40,000 m² other purposes & residential

 Estimated construction cost: €300 million 

 Lease expiry WTC II: end 2018

 Timing: 

Permit introduction: S2 2018

Permit delivery: S1 2020

Delivery: 2023

The mix of functions 

will ensure that the 

environment is 

conducive to the 

development of a 
genuine community 

life.



Brederode Corner | Brussels CBD, 

Centre

Full renovation to ensure maximum comfort 

and flexibility

 Interest from potential occupants

 Timing:

Permit obtained

Works started

Delivery: Q1 2020

 Estimated renovation cost: €20 million

 Yield on total investment should exceed 5.5%(1)

(1) Land included

6 500 m²



Vacancy by building grade (m²) 

and Brussels vacancy rate (%)

New supply and pipeline, in 000s m²Brussels take-up by occupant type (m²)

Prime and average rents, in €/m²/year

381,305 m²
2017 Brussels 

office take-up

58,400 m²
2017 Befimmo

lettings



€1.4 billion
2017 Brussels 

office investment

Invested volumes in Belgium, EUR million

Prime office yields



Paradis Express | Liège (Wallonia)

A new eco-friendly neighborhood

 35,000 m² of which 21,000 m² offices

 Estimated construction cost: €82 million(1) 

 Yield on total investment should exceed 6%(2)

 Timing:

Permit obtained

Delivery: 2020

(1) Construction cost including other f unctions than of f ices.
(2) Land included - calculated on the of f ice investment (€50 million).

Offices | 2 buildings (21,000 m²)

Residential | 5 buildings 
(170 appartments)

Retail 

Complementary functions



3-year EPRA Earnings forecast
(in € thousand) Realised Forecasts

2017 2018 2019 2020

EPRA earnings 95 657 93 031 84 381 81 453

EPRA earnings (in € per share) 3.74 3.64 3.26 3.12

Average number of shares 25 579 214 25 590 782 25 855 514 26 122 985

GROSS DIVIDEND YIELD OF 

6.44% 
on a share price of €53.55 

as at 31 December 2017

2018 DIVIDEND 

FORECAST

€3.45

GROSS/SHARE

At constant perimeter

“Befimmo's large distributable reserves 
could be used to supplement the more 
moderate EPRA earnings while these 
projects are being redeveloped in order 
to ensure the sustainability of the 
current dividend policy.”

Message of the Chairman and the CEO, available on 
the Befimmo website.



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

the BEL20 and EPRA Euro total return index (RPEU)

(1)Source: KBC Securities as at 31 December 2017  
(2)Source: Kempen & Co. Based on trading on all platf orms f or FY 2017

7.30%
Befimmo gross

annualized return 

over 22 years(1)

7.02%
Befimmo gross

return 2017(1)

79%
Free float

velocity(2)
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Doel om de statuten van Befimmo in overeenstemming te brengen met de wet van 

22 oktober 2017

 De mogelijkheden van samenwerking tussen de GVV’s en andere marktspelers

aan te moedigen

 De activiteiten en asset classes waarin de GVV’s mogen investeren uit te breiden

naar de infrastructuur

 De andere statutaire bepalingen aanpassen

Geen wijzigin van de strategie

Mogelijkheid om kansen te grijpen





Kennisname van het verslag van de 

Commissaris betreffende de statutaire 

jaarrekeningen en de geconsolideerde 

jaarrekeningen per 31 december 2017



Kennisname van de statutaire en de 

geconsolideerde jaarrekeningen 

afgesloten per 31 december 2017

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 2017 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 2017 

werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van 

het Jaarlijks Financieel Verslag 2017 van de Vennootschap, 

dat beschikbaar is op de website en op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 



+1.57%
Like-for-like 

Net rental

result
(2)

Condensed 

consolidated

P&L (IFRS)

(1) As published in the Annual Financial Report 2017.
(2) Like-f or-like perimeter according to EPRA criteria.

€3.45 
gross/share

2017 FY 

dividend

(in € thousand) 31.12.2017 31.12.2016 2017 Forecast(1)

Rental income 143 161 137 752 144 978

Charges linked to letting -729 -715 -806

Net rental result 142 431 137 037 144 172   

Net rental result excluding spreading gratuities/concessions 141 172 136 442

Spreading of gratuities/concessions 1 260 595

Net property charges -11 932 -14 257 -12 705

Propertyoperating result 130 499 122 780 131 468

Corporate overheads -12 199 -10 447 -12 611

Other operating income & charges
(excl. goodwill impairment)

-1 252 - 596 -2 730

Operating result before result on portfolio 117 048 111 738 116 126

Operating margin 82.2% 81.5%

Gains or losses on disposals of investment properties 21 798 1 154

Net propertyresult 138 846 112 892

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

-19 750 -22 131 -21 543

Corporate taxes -1 642 -2 364 -1 598

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

117 455 88 397

Changes in fair value of investment properties 13 429 21 121

Changes in fair value of financial assets and liabilities 5 186 -19 112

Changes in fair value of investment properties & financial assets and 
liabilities 

18 615 2 009

Net result 136 070 90 406

EPRA earnings 95 657 87 243 92 985

Net result (in € per share) 5.32 3.82
EPRA earnings (in € per share) 3.74 3.68 3.63

Total average number of shares 25 579 214 23 692 223 25 591 195



Condensed 

consolidated

balance sheet

(1) According to IAS 1 the commercial paper needs to be recorded as a current liability . It is important to note that the Company has conf irmed back-up lines (in excess of  one y ear) f or the commercial paper. 
(2) The f igures take into account that 75% of  the div idends hav e been paid.

(in € million) 31.12.2017 31.12.2016

Investment and held for sale properties 2 494.4 2 511.7

Other assets 64.8 101.4

Total assets 2 559.1 2 613.1

Shareholders' equity 1 448.5 1 401.3

Financial debts 1 002.1 1 098.0

non current 484.3 538.7

current(1) 517.8 559.2

Other debts 108.5 113.7

Total equity & liabilities 2 559.1 2 613.1

LTV(2) 39.61% 42.33%

31.12.2017 31.12.2016

EPRA NAV (in €/share) 57.03 55.49

EPRA NNNAV (in €/share) 56.35 54.30



Goedkeuring van de statutaire 

jaarrekeningen afgesloten per 

31 december 2017 en bestemming van 

het resultaat per 31 december 2017



Dagorde (punt 4)



Dagorde (punt 4)



4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen 

afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van 

het resultaat per 31 december 2017
Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2016 van 115.763.597,56 € 

en het nettoresultaat van het boekjaar 2017, bedraagt het te bestemmen resultaat 251.842.631,54 €. 

Voorstel om : 

 de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren die, overeenkomstig het 

Koninklijk Besluit van13 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 2,59 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in 
december 2017 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na 

onthechting van coupon nr. 35; 

 ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 

Dagorde



5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van 

hun mandaat in de loop van het boekjaar 2017 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de 

uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2017 tot 31 december 2017. 

Dagorde



6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van 

zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2017 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de 

uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2017 tot 31 december 2017. 

Dagorde



7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder 
Voorstel tot definitieve benoeming van Mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd te 2190 

Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die 

eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Baeyaert werd door 

de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 14 december 2017 voorlopig benoemd ter 

vervanging van Mevrouw Barbara De Saedeleer, ontslagnemend. Mevrouw Baeyaert

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.

Mevrouw Baeyaert (1961) is bachelor in de maritieme wetenschappen (BIBH Antwerpen – 1981) en volgde een postuniversitaire opleiding

in Finance en Management (Vlerick Business School - 2000). Ze startte haar loopbaan in 1981 bij Best & Osterrieth, een maritiem
agentschapdat momenteel deel uitmaakt van de Herfurth groep, als Customer Service Representative. Ze zet in 1985 haar carrière verder

bij Katoen Natie Group, waar ze verschillende functiesuitoefent, eerst van General Manager Transport Division (1985-1995), vervolgens
van General Manager Noordkasteel (1995-1998) en daarna van Managing Director Bulkterminals (1998-2001). MevrouwBaeyaert heeft
ook internationale ervaring, want van 2001 tot 2005 was ze Country Administrative & Finance Director in Braziliëvoor dezelfdegroep. Van 

2005 tot 2013 was Mevrouw Anne-Marie Baeyaert Business Unit Manager Port Operations & Repair voor de groep Katoen Natie. Sinds
2013 is Mevrouw Anne-Marie Baeyaert Managing Owner bij Resigrass. 

Dagorde



8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Wim Aurousseau, gedomicilieerd te 2970 Schilde, 

Kortvoortbaan 29, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na 

afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, ter vervanging van de heer Guy Van 

Wymersch-Moons ontslagnemend. 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. Dit voorstel tot benoeming is onder voorbehoud van 

goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). 

De heer Wim Aurousseau (1971) is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (Universiteit van Antwerpen) en financieel 

analist (ICHEC). Hij beschikt over een ruime ervaring in het beheer van activa en bedrijfsmanagement, met name in de Belgische 

bank- en verzekeringssector (KBC Securities, Bank Van Breda, Swiss Life Belgium en Delta Lloyd Life). Sinds november 2013 

treedt hij op als Chief Investment Officer van AXA Belgium NV. 

Dagorde



9. Hernieuwing van het mandaat van een 

niet-uitvoerend Bestuurder 
Voorstel om het mandaat van de heer Alain Devos, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Camille 

Lemonnierlaan 17, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van 

drie 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. 

Dagorde 



10. Hernieuwing van het mandaat van een 

onafhankelijk Bestuurder 
Voorstel om het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-

Oppem, rue du Ruisseau 10, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe 

periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. De heer Dewulf

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. 

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming of de hernieuwing wordt voorgesteld van 

punt 7 tot punt 10 van de dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2017 dat 

beschikbaar is op de website (www.befimmo.be) en op de maatschappelijke zetel van de 

Vennootschap. 

Dagorde



11. Remuneratieverslag

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 2017 werd afgesloten. 

Dagorde



12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot 

de wijziging van controle in de volgende 

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 kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Degroof Petercam Bank (“Degroof”) op 25 oktober 2017 werd afgesloten. Krachtens dit 

artikel zou Degroof, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg hande len (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 Degroof (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 kred ietlijn 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 onmiddelli jk 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. 

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 kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en BECM Bank (“BECM”) op 20 juli 2017 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou 

BECM, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, een gebeurtenis 

die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zoude n worden meegedeeld) 

zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren 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. 

Dagorde 



12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de 

wijziging van controle in de volgende overeenkomsten 

die de Vennootschap verbinden 
c) 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 30 juni 2017 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 hande len (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. 

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

bepaling toepasselijk op de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 12 maart 2018 onder de vorm van een private plaatsing met een looptijd van 8 jaar voor een 

totaalbedrag van 125 miljoen €. 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 Venno otschap, die door een 

opheffing of een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating nie t meer als “investment grade” 

(“van goede kwaliteit”) beschouwd zou worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijzing, ee n vervroegde terugbetaling 

van hun obligaties kunnen vragen.

Het twaalfde voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in vier 

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

moeten zulke clausules goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. 

Dagorde



13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de 

genomen besluiten 

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.

Het dertiende 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. 

Dagorde



14. Varia

Dagorde





Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 dinsdag 24 april 2018

Uitkering van het dividendsaldo
(a)

van het boekjaar 2017 op vertoon van coupon nr. 35

- Ex-date woensdag 2 mei 2018

- Record date donderdag 3 mei 2018

- Uitbetaling vanaf vrijdag 4 mei 2018

Tussentijdse verklaring  op 31 maart 2018 woensdag 9 mei 2018
(b)

Publicatie van de halfjaarresultaten en online publicatie van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 donderdag 19 juli 2018
(b) 

Tussentijdse verklaring op 30 september 2018 donderdag 25 oktober 2018
(b)

Uitkering van het voorschot
(c)

op dividend van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 36

- Ex-date dinsdag 18 december 2018

- Record date woensdag 19 december 2018

- Uitbetaling vanaf donderdag 20 december 2018

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2018 donderdag 7 februari 2019
(b) 

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 vrijdag 29 maart 2019

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 dinsdag 30 april 2019

Uitkering van het dividendsaldo
(a) 

van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 37

- Ex-date woensdag 8 mei 2019

- Record date donderdag 9 mei 2019

- Uitbetaling vanaf vrijdag 10 mei 2019

(a) Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering 

(b) Publicatie na sluiting van de beurs.

(c) Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.



This presentation is made for the sole benefit of financial analysts and qualified institutional investors 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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