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1. INLEIDING 

Dit document (hierna de “Aanvulling”) is een aanvulling in de zin van artikel 30 van de wet van 

1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de “Overnamewet”) op de memorie van 

antwoord van de Raad van Bestuur van Befimmo met betrekking tot het vrijwillig overnamebod 

in contanten door Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV op alle aandelen uitgegeven door 

Befimmo, dat goedgekeurd werd door de FSMA op 31 mei 2022 (hierna de “Memorie van 

Antwoord”). 

Overeenkomstig artikel 28, §2, vijfde alinea van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de 

openbare overnamebiedingen (het “Overnamebesluit”), moet de Raad van Bestuur een 

aanvulling op de memorie van antwoord opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de 

FSMA indien, na de goedkeuring van de Memorie van Antwoord, de leden van de Raad van 

Bestuur of de personen die zij in feite vertegenwoordigen hun voornemen wijzigen om de 

Aandelen in hun bezit al dan niet aan de Bieder over te dragen. 

Tenzij anders aangegeven, hebben begrippen die beginnen met een hoofdletter in deze 

Aanvulling de betekenis die daaraan gegeven wordt in de Memorie van Antwoord. 

2. CONTEXT 

In sectie 7 van de Memorie van Antwoord, verklaarde de heer Amand Benoit D’Hondt, niet-

uitvoerend bestuurder die AG Finance en haar Verbonden Vennootschappen in feite 

vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 28, §2, tweede alinea van het Overnamebesluit dat: 

“(i) hij geen Aandelen bezit en (ii) hij AG Finance en haar Verbonden Vennootschappen in feite 

vertegenwoordigt, die 1.591.630 Aandelen (d.i. 5,6% van de Aandelen) zullen inbrengen in het 

Bod en 1.049.417 Aandelen (d.i. 3,7% van de Aandelen) zullen behouden. Door een 

minderheidsparticipatie te behouden, wil AG Real Estate een lokale aanwezigheid behouden 

en de overgang vergemakkelijken.” 

Volgens een transparantiekennisgeving van 28 juli 2022 1 , hielden AG Finance en haar 

Verbonden Vennootschappen bij afloop van de Initiële Aanvaardingsperiode rechtstreeks of 

onrechtstreeks 1.016.315 Aandelen (d.i. 3,57% van de Aandelen). 

Op 14 september 2022 werd Befimmo op de hoogte gebracht dat in tegenstelling tot de positie 

initieel uitgedrukt door AG Finance en haar Verbonden Vennootschappen, AG Real Estate, 

handelend in naam van haar Verbonden Vennootschap AG Finance, beslist heeft, in het kader 

van de vrijwillige heropening van de Aanvaardingsperiode van het Bod, al de Overblijvende 

Aandelen (namelijk de 995.609 Aandelen die nog rechtstreeks worden aangehouden door AG 

Finance) in te brengen in het Bod, en dat de Bieder ingestemd heeft af te zien van de standstill-

verplichting die van toepassing was op voornoemde Aandelen onder de overeenkomst in 

verband met het verloop van het Bod (beschreven in sectie 5.3.1(I)(A) van het Prospectus) om 

zulke inbreng toe te staan. 

De Raad van Bestuur van Befimmo heeft dit Supplement op de Memorie van Antwoord 

vervolgens opgesteld en heeft het op 22 september 2022 unaniem goedgekeurd. 

3. OPMERKINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR   

Net als het hoge aanvaardingspercentage van het Bod tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode 

(79,86%), versterkt de beslissing van AG Finance om haar Overblijvende Aandelen in het Bod 

 

1  Beschikbaar op de website van Befimmo. 

https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/pdf/g46013_29-07-2022_11-47-31_-_ag.pdf
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in te brengen de Raad van Bestuur in zijn beslissing het Bod te steunen en de Aandeelhouders 

aan te raden hun Aandelen in het Bod in te brengen. 

Uit deze beslissing blijkt inderdaad dat het Bod aan de Aandeelhouders een aantrekkelijke 

vergoeding in contanten biedt en een unieke mogelijkheid vormt voor de Aandeelhouders om 

een onmiddellijke en zekere liquiditeit te verschaffen voor de Aandelen die zij aanhouden. 

Ter herinnering, hoewel de Biedprijs onder de historische koersniveaus van het Befimmo-

aandeel ligt die heersten vooraleer de prijs sterk daalde na het uitbreken van de COVID-19 

crisis (die een blijvende negatieve impact had op de kantoorvastgoedmarkt), vormt de Biedprijs 

een premie van 51,8% in vergelijking met de slotkoers van het aandeel van €31,30 op 24 

februari 2022 (d.i. onmiddellijk vóór de aankondiging van het Bod). 

De Raad van Bestuur vestigt de aandacht van de Aandeelhouders op het feit dat deze 

beslissing de beëindiging inhoudt van de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten 

tussen de Bieder en AG Finance. Bijgevolg zullen de governance-beginselen waarin deze 

voorzag (zie sectie 6.2.3 van de Memorie van Antwoord), evenals de verbintenis met betrekking 

tot het dividendbeleid van de Vennootschap (zie sectie 6.2.4 van de Memorie van Antwoord), 

onder meer, niet langer van toepassing zijn. Dit betekent onder andere dat buiten het feit dat 

AG Finance geen vertegenwoordiger meer zal houden in de Raad van Bestuur (noch, in 

voorkomend geval, de mogelijkheid om een waarnemer aan te wijzen), de Bieder zich niet 

langer verbindt om een dividendbeleid te handhaven dat in wezen in overeenstemming is met 

de vroegere praktijk (zonder afbreuk aan de wettelijke verplichting van minimale uitkering 

ingeval de Vennootschap het statuut van GVV zou behouden of de Bieder de activiteiten van 

de Vennootschap zou verderzetten als GVBF). 

Tot slot, wenst de Raad van Bestuur opnieuw de aandacht van Aandeelhouders te vestigen op 

de risico’s verbonden aan een beslissing hun Aandelen niet in te brengen in het Bod, vooral nu 

gezien (i) het hoge aanvaardingspercentage van het Bod tijdens de Initiële 

Aanvaardingsperiode, (ii) de Eigen Aandelen gehouden door Befimmo en (iii) de bijkomende 

Aandelen die AG Finance beslist heeft in te brengen in het Bod (zonder afbreuk aan de andere 

Aandelen die andere Aandeelhouders zouden kunnen inbrengen in het Bod tijdens de lopende 

Bijkomende Aanvaardingsperiode). Deze risico’s zijn beschreven in het Prospectus en de 

Memorie van Antwoord en kunnen onder meer betrekking hebben op een aanzienlijk lager 

handelsvolume in de Befimmo Aandelen, gezien de geringe free float buiten het controlebelang 

van de Bieder, waardoor de aandelen minder liquide zouden worden, met bredere bid-ask 

spreads en een hogere volatiliteit, wat hun waarde zou kunnen beïnvloeden. 

4. VERLENGING VAN DE HUIDIGE BIJKOMENDE AANVAARDINGSPERIODE, BESLISSING 

VAN DE BIEDER OM DE BIJKOMENDE AANVAARDINGSPERIODE TE VERLENGEN IN 

GEVAL VAN HEROPENING ALS UITKOOPBOD, BIJWERKING VAN HET INDICATIEF 

TIJDSCHEMA 

De publicatie van dit Supplement en de aanvulling op het Prospectus opgesteld door de Bieder 

(het "Prospectus Supplement") leidt tot de verlenging van de huidige Bijkomende 

Aanvaardingsperiode van het Bod, die oorspronkelijk zou eindigen op 16 september 2022, tot 

30 september 2022 om 17.00 uur CET. De Bieder verwacht daarom nu dat de resultaten van 

de huidige Bijkomende Aanvaardingsperiode op 7 oktober 2022 zullen worden gepubliceerd. 

Daarnaast merkt de Raad van Bestuur op dat de Bieder heeft beslist dat als hij ten minste 95% 

van de Aandelen in de Vennootschap houdt na de afsluiting van een Bijkomende 

Aanvaardingsperiode, de Bijkomende Aanvaardingsperiode voor de heropening van het Bod 

als een Overnamebod, die oorspronkelijk 15 Werkdagen zou duren, 10 weken zal duren, om 
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alle Aandeelhouders in staat te stellen hun Aandelen aan te bieden en de betaling van de 

Biedprijs op de Betaaldatum van het Overnamebod te vergemakkelijken. 

Een bijgewerkt indicatief tijdschema voor de Aanbieding wordt uiteengezet in Sectie 4 van het 

Prospectus Supplement. 

5. DIVERSE BEPALINGEN 

5.1 Verantwoordelijke personen 

De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de 

informatie in deze Aanvulling. 

De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, verklaart dat, voor zover 

haar bekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 

en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze 

Aanvulling zou wijzigen. 

5.2 Goedkeuring door de FSMA 

De Aanvulling werd op 26 september 2022 goedgekeurd door de FSMA, overeenkomstig artikel 

28, §3 van de Overnamewet. 

Deze goedkeuring houdt geen beoordeling of oordeel in van de FSMA over de opportuniteit en 

de kwaliteit van het Bod. 

Geen enkele andere autoriteit heeft de Memorie van Antwoord goedgekeurd. 

5.3 Toekomstgerichte verklaringen 

De Aanvulling bevat toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en ramingen met betrekking 

tot de verwachte toekomstige prestaties van de Vennootschap, haar dochterondernemingen of 

verbonden entiteiten en de markten waarop zij actief zijn. Sommige van deze toekomstgerichte 

verklaringen, vooruitzichten en ramingen worden gekenmerkt door het gebruik van woorden 

zoals (maar niet beperkt tot): “gelooft”, “denkt”, “verwacht”, “anticipeert”, “streeft”, “zou”, “is van 

plan”, “overweegt”, “berekent”, “kan”, “zal”, “blijft”, “wenst”, “begrijpt”, “zou willen”, “heeft de 

intentie om”, “vertrouwt op”, “tracht”, “meent”, “is van oordeel dat”, alsmede soortgelijke 

uitdrukkingen, de toekomstige tijd en de voorwaardelijke tijd. 

Dergelijke verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn gebaseerd op een aantal 

veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en 

andere factoren die redelijk en aanvaardbaar lijken op het tijdstip waarop zij worden gedaan, 

maar die later onjuist kunnen blijken te zijn. Daadwerkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te 

voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop de Vennootschap geen vat heeft. 

Bijgevolg is het mogelijk dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of 

verwezenlijkingen van de Vennootschap of de sector wezenlijk verschillen van de toekomstige 

resultaten, prestaties of verwezenlijkingen beschreven of geïmpliceerd door dergelijke 

toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten of ramingen. 

Gelet op deze onzekerheden dienen Aandeelhouders dergelijke toekomstgerichte verklaringen, 

vooruitzichten en ramingen slechts in redelijke mate te volgen. 
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De verklaringen, vooruitzichten en ramingen gelden enkel op de datum van deze Aanvulling en 

de Vennootschap verbindt zich er niet toe om dergelijke verklaringen, vooruitzichten en 

ramingen bij te werken om eventuele wijzigingen in haar verwachtingen dienaangaande of 

eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke 

verklaringen, vooruitzichten of ramingen zijn gebaseerd, te weerspiegelen, behalve wanneer 

een dergelijke aanpassing vereist wordt door artikel 30 van de Overnamewet. 

5.4 Disclaimer 

Niets in deze Aanvulling mag worden opgevat als beleggings-, fiscaal, juridisch, financieel, 

boekhoudkundig of ander advies. Deze Aanvulling is niet bedoeld voor gebruik door of 

verspreiding aan personen indien het beschikbaar stellen van de informatie aan dergelijke 

personen verboden is op grond van enige wet of in enige jurisdictie. Aandeelhouders dienen 

hun eigen beoordeling van het Bod te maken alvorens enige investeringsbeslissing te nemen 

en dienen professioneel advies in te winnen om hen te helpen bij het nemen van een dergelijke 

beslissing. 

5.5 Talen 

De Aanvulling die in het Frans is opgesteld en openbaar gemaakt, is de versie die door de 

FSMA is goedgekeurd. 

Een vertaling van de Aanvulling in het Engels is beschikbaar op de volgende website: 

www.befimmo.be/en/takeover-offer. De Vennootschap heeft de consistentie tussen de 

taalversies gecontroleerd en is daarvoor verantwoordelijk. In geval van verschillen tussen de 

Franse, de Nederlandse en de Engelse versie, heeft de Franse versie voorrang. 

5.6 Beschikbaarheid van de Aanvulling 

Een elektronische versie van het Prospectus is eveneens beschikbaar op de websites van: 

- Befimmo : www.befimmo.be/nl/overnamebod (in het Nederlands), 

www.befimmo.be/fr/offre-dacquistion (in het Frans), en www.befimmo.be/en/takeover-offer 

(in het Engels); 

- de bieder : www.befimmo-offer.be; en 

- BNP Paribas Fortis SA/NV : et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het 

Nederlands) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans). 

* * * 
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