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Geachte aandeelhouders, 
 

In juni hebben wij al onze aandeelhouders uitgenodigd om deel te nemen aan het vrijwillig overnamebod van 
Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV (de "Bieder"), een vennootschap die volledig gecontroleerd wordt door 
Brookfield, om alle aandelen van Befimmo over te nemen tegen €47,50 per aandeel (het "Bod"), door hun aandelen 
aan te bieden tijdens de initiële aanvaardingsperiode.  

De initiële aanvaardingsperiode voor het Bod eindigde op 5 juli 2022. Tijdens de initiële aanvaardingsperiode werd 
79,86% van de aandelen van Befimmo in het Bod ingebracht. Rekening houdend met de eigen aandelen in het bezit 
van Befimmo, controleert de Bieder nu in totaal 84,94% van de aandelen van Befimmo.  

De Raad van Bestuur en het managementteam zijn verheugd over de succesvolle afloop van het Bod. Deze 
transactie is een mijlpaal nu Befimmo het volgende hoofdstuk van haar ontwikkeling ingaat en de Bieder verwelkomt 
als haar nieuwe controlerende aandeelhouder. 

Zoals aangekondigd op 12 juli, zal de Bieder de aanvaardingsperiode voor het Bod vrijwillig heropenen op 
maandag 29 augustus 2022 om 9.00 uur CET. Deze navolgende aanvaardingsperiode zal worden afgesloten op 
vrijdag 16 september 2022 om 17.00 uur CET. Aandeelhouders die het Bod nog niet hebben aanvaard, zullen 
gedurende deze periode hun aandelen kunnen aanbieden. 

Voorafgaand aan de heropening van het Bod wensen wij onze unanieme steun aan het Bod te herhalen en de 
aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben aangeboden, aanbevelen dit te doen in het kader van de 
navolgende aanvaardingsperiode. 

Zoals blijkt uit de hoge aanvaardingsgraad, biedt het Bod de aandeelhouders van Befimmo een aantrekkelijke 
vergoeding in contanten, tegen een overtuigende waarde die ver boven de huidige handelsniveaus van de 
meeste Europese REITs (real estate investment trusts) ligt. Het is een unieke gelegenheid voor de aandeelhouders 
van Befimmo om onmiddellijke en zekere liquiditeit te bekomen, met een zeer aantrekkelijke premie die de biedprijs 
impliceert. Ter herinnering, het Bod waardeert Befimmo op:   

• een premie van 52% ten opzichte van de laatste aandelenkoers van €31,30 per aandeel voorafgaand aan de 
aankondiging, 

• een premie van 45% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde aandelenkoers over 3 maanden van 
€32,76 per aandeel voorafgaand aan de aankondiging, 

• een premie van 29% ten opzichte van de hoogste koers over 52 weken van €36,75 per aandeel voorafgaand 
aan de aankondiging. 

Voorts willen wij de aandacht van onze aandeelhouders vestigen op een aantal overwegingen en risico's waarmee 
zij geconfronteerd zouden kunnen worden indien zij weigeren aan het Bod deel te nemen. Deze risico's worden 
uiteengezet in het Prospectus en in 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 dat 
de Bieder nu bezit, waardoor de aandelen minder liquide zouden worden, met bredere bid-ask spreads en een 
hogere volatiliteit, wat hun waarde zou kunnen beïnvloeden. 

Bovendien zullen het bestuur en de strategie van Befimmo waarschijnlijk veranderen, als gevolg van het 
controlebelang dat de Bieder nu in handen heeft, zoals beschreven in het door de Bieder opgestelde Prospectus.   



 

Meer details over de standpunten van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de memorie van antwoord die 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen is opgesteld en als bijlage V bij het prospectus is gevoegd.  

Gelet op deze risico's, in vergelijking met de waarde en de zekerheid van het Bod in contanten van de Bieder, 
steunt de Raad van Bestuur het Bod en beveelt hij de aandeelhouders aan hun aandelen aan te bieden.   

Het prospectus, dat in het Frans is goedgekeurd en in het Nederlands en Engels is vertaald, is beschikbaar op de 
websites van:  

- Befimmo : www.befimmo.be/fr/offre-dacquistion (in het Frans), www.befimmo.be/nl/overnamebod (in het 
Nederlands) et www.befimmo.be/en/takeover-offer (in het Engels); 

- de microsite van de Bieder: www.befimmo-offer.be; 

- BNP Paribas Fortis SA/NV: www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans) en 
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands). 

Een gedrukte versie is gratis verkrijgbaar bij de loketten van BNP Paribas Fortis SA/NV, de Paying Agent Bank, of 
kan besteld worden via telefoon op +32 2 433 41 13. 

Meer informatie over hoe u uw aandelen kunt aanbieden, vindt u in het bijgevoegde informatieformulier, in het 
prospectus en op de website van Befimmo. 

 

Dank u. 

 

Hoogachtend,  

De Raad van Bestuur van Befimmo 
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Disclaimer 
Deze brief bevat toekomstgerichte verklaringen. Sommige van deze verklaringen worden gekenmerkt door het 
gebruik van termen zoals (maar niet beperkt tot): "geloven", "denken", "verwachten", "anticiperen", "nastreven", 
"suggereren", "kunnen", "zouden", "plannen", "strategie", "vooruitzicht", "voorzien", "schatten", "kan", "voornemen", 
"doel" en andere woorden en termen met een soortgelijke betekenis.  
 
Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige plannen, ramingen en projecties. Toekomstgerichte 
verklaringen houden door hun aard inherente risico's en onzekerheden in, zowel algemene als specifieke. De 
werkelijke resultaten, de financiële toestand, de prestaties of de verwezenlijkingen van Befimmo of van de sector 
kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke 
verklaringen worden beschreven of geïmpliceerd. Behoudens wettelijke verplichting is Befimmo niet gehouden en 
neemt ze geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien na de 
verspreiding van deze brief, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 
 
Deze brief vormt in geen enkel rechtsgebied een aanbod aan het publiek om de aandelen van Befimmo te verwerven, 
te verkopen of erop in te schrijven, noch een uitnodiging tot het plaatsen van een order om de aandelen te verkopen, 
te kopen of erop in te schrijven, en mag ook niet als dusdanig worden beschouwd. Het aanbod zal enkel gebeuren 
op basis van het prospectus dat is goedgekeurd overeenkomstig de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen. Er zullen geen stappen worden ondernomen om een openbaar overnamebod in enig ander 
rechtsgebied dan België mogelijk te maken. Noch deze brief, noch enige andere informatie met betrekking tot de 
hierin vervatte aangelegenheden mag worden verspreid in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of 
enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. De niet-naleving 
van deze beperkingen kan een schending vormen van de financiële wet- en regelgeving van een dergelijk 
rechtsgebied. 
 
Niets in deze brief mag worden geïnterpreteerd als beleggings-, fiscaal, juridisch, financieel, boekhoudkundig of 
ander advies. Aandeelhouders dienen hun eigen beoordeling van het Bod te maken alvorens enige 
investeringsbeslissing te nemen, en worden verzocht professioneel advies in te winnen om hen te helpen bij het 
nemen van een dergelijke beslissing. 
 
 
Over Befimmo: 
Befimmo is een vastgoedinvesteerder, -operator en -ontwikkelaar en een Belgische Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (GVV). Onze kwalitatieve en performante portefeuille voor gemengd gebruik, die 
hoofdzakelijk bestaat uit kantoren, multifunctionele gebouwen en coworkingruimtes, is gelegen in BeLux-stadscentra 
in volle groei.  
 
Befimmo wil levendige werk- en leefgemeenschappen creëren, ontwikkelen en beheren met het oog op een 
duurzame toekomst. Wij streven ernaar multifunctionele projecten van hoge kwaliteit te creëren en te beheren in 
groeiende economische, academische en onderzoekscentra in de BeLux. Onze in-house coworking partner 
Silversquare, en onze samenwerking met Sparks stellen ons in staat om op maat gemaakte coworking- en 
vergaderruimtes aan te bieden. Wij willen onze klanten begeleiden bij hun vastgoedtraject en hen een ultieme 
ervaring bieden, een one-stop-shop waar ze terecht kunnen voor al hun behoeften en verlangens op het vlak van 
werk- en leefruimte.  
 
Befimmo’s waardecreatiemodel draait om het aanbieden van geïntegreerde, hybride, en duurzame werk- en 
leefoplossingen die vandaag reeds een antwoord bieden op de grote trends die de wereld van morgen zullen 
bepalen. ESG-criteria zijn een natuurlijk verlengstuk van deze strategie en zetten ons aan tot innovatie.  
 
Met een waarde van ongeveer 2,8 miljard € (per 31 maart 2022), omvat het porfolio van Befimmo 60 kantoren en 
multifunctionele gebouwen en 9 coworkingruimtes. 
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