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Geachte Aandeelhouders, 

 

Zoals velen onder u wellicht al weten, heeft Befimmo op 25 februari 2022 aangekondigd dat de Raad van Bestuur 
zijn steun heeft uitgesproken voor het vrijwillig openbaar overnamebod uitgebracht door Alexandrite Monnet Belgian 
Bidco NV (destijds RE Invest Belgium NV), een vennootschap die volledig gecontroleerd wordt door één van de 
private vastgoedfondsen van Brookfield, om alle aandelen van Befimmo te verwerven aan een prijs van 47,50 € per 
aandeel (het “Bod”), onder voorbehoud van het nazicht van het definitieve prospectus en de fiduciaire plichten van 
elk individueel bestuurslid.  

Enkele maanden zijn verstreken en wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de documenten van het Bod 
(prospectus, memorie van antwoord en andere gerelateerde documenten) nu officieel zijn goedgekeurd en 
gepubliceerd werden op 1 juni 2022. De initiële aanvaardingsperiode voor het Bod gaat in op 7 juni 2022.  

Dit Bod biedt de aandeelhouders van Befimmo een aantrekkelijke vergoeding in cash tegen een overtuigende 
waardering die ver boven de huidige koers van de meerderheid van de Europese REIT’s (real estate investment 
trusts) ligt. De COVID-pandemie heeft een zware impact gehad op de aandelenkoers van de meeste EMEA REIT’s. 
Publieke beleggers reageerden defensief op de crisis, waardoor de aandelenkoersen daalden. De huidige koersen 
weerspiegelen de negatieve vooruitzichten die de publieke aandelenbeleggers blijven hebben, met een beperkt 
potentieel voor herstel van de waarderingen op korte termijn.  

Befimmo is niet gespaard gebleven van dit marktsentiment. Zowel het uitblijven van een positieve reactie op de 
beurskoers na de proactieve initiatieven op het vlak van beheer van activa en wijzigingen op het management niveau, 
alsook de neerwaarts gerichte koersdoelen van analisten, wijzen op een beperkt potentieel voor een aanzienlijke 
verbetering van Befimmo’s beurskoers als een beursgenoteerd bedrijf op korte tot middellange termijn. 

Gezien het bovenstaande, vormt het Bod voor de aandeelhouders van Befimmo een unieke kans om onmiddellijke 
en zekere liquiditeit te verkrijgen tegen een zeer aantrekkelijke premie. Het Bod waardeert Befimmo op:    

• 52% premie ten opzichte van de laatste beurskoers van 31,30 € per aandeel op het moment van de aankondiging 

van het Bod 

• 45% premie ten opzichte van het volume-gewogen koersgemiddelde over 3 maanden van 32,76 € per aandeel 

voor de periode die eindigt op het moment van de aankondiging van het Bod 

• 29% premie ten opzichte van de hoogste koers in 52 weken van 36,75 € per aandeel vóór de aankondiging van 

het Bod 

In de veronderstelling dat het overnamebod slaagt, wilt Brookfield de positie van Befimmo versterken als één van de 
belangrijkste spelers op de Benelux-markt voor hoogwaardig kantoorvastgoed. Brookfield heeft een gedetailleerd 
plan uitgewerkt rond drie strategische initiatieven: i) proactieve heroriëntering van de portefeuille naar kantoren op 
toplocaties met het grootste potentieel op waardecreatie, ii) versterking van de mogelijkheden van Befimmo door 
gebruik te maken van de best practices van de Brookfield groep en iii) Befimmo klaarmaken voor toekomstige groei 
door een functie van acquisitiemanager te creëren en de functie van ontwikkelingsmanager te herstructureren om 
efficiënt te kunnen inspelen op nieuwe kansen.  

Overeenkomstig met zijn fiduciaire plichten heeft de Raad van Bestuur van Befimmo de voorwaarden van het Bod 
en het prospectus zorgvuldig geëvalueerd. De Raad van Bestuur heeft ook de impact van het Bod op de belangen 



 

van de vennootschap, de aandeelhouders, de schuldeisers en de werknemers grondig onderzocht en de strategische 
plannen van de Bieder voor Befimmo bestudeerd. 

Na deze zorgvuldige evaluatie heeft de Raad van Bestuur zijn unanieme steun voor het Bod bevestigd en de 
aandeelhouders aangeraden om hun aandelen in te brengen in het Bod. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd 
dat de Vennootschap voordeel zal halen uit een strategische en financiële partner om de huidige dynamische 
omgeving voor kantoorvastgoed te navigeren en om de versnelling mogelijk te maken van Befimmo's capex-
initiatieven om toekomstige groeikansen te grijpen, onder meer via Befimmo’s aanzienlijke ontwikkelings- en 
herpositioneringspijplijn. 

De Raad van Bestuur wil de aandeelhouders van Befimmo er ook op wijzen dat AXA Belgium NV en AG Finance 
NV, de twee grootste aandeelhouders van Befimmo, het Bod steunen en elk een soft onherroepelijke verbintenis zijn 
aangegaan om het Bod te steunen. De steun van de twee grootste aandeelhouders van Befimmo voor het Bod 
bevestigt nogmaals de voordelen van de voorgestelde transactie. 

Befimmo nodigt dan ook al haar aandeelhouders uit om hun steun voor het Bod te betuigen door hun aandelen in te 
brengen tijdens de initiële aanvaardingsperiode die begint op 7 juni 2022 om 09:00 uur CET en eindigt op 5 
juli 2022 om 16:00 uur CET (tenzij zij verlengd wordt). 

Meer details over het standpunt van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de memorie van antwoord, die 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen werd uitgegeven en als bijlage V aan het prospectus gehecht 
is. 

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

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

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

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

 

Gedrukte exemplaren zijn gratis verkrijgbaar aan de loketten van BNP Paribas Fortis SA/NV, de Loketinstelling, of 
kunnen telefonisch worden besteld op +32 2 433 41 13. 

Meer informatie over de manier waarop u uw aandelen kunt aanbieden, vindt u 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 op de toekomst gerichte verklaringen. Sommige van deze toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en 

ramingen worden gekenmerkt door het gebruik van woorden zoals (maar niet beperkt tot): “geloven”, “denken”, “verwachten”, 

“anticiperen”, “zullen”, “plannen”, "strategie”, “vooruitzicht”, “voorzien”, “schatten”, “projecteren”, “kunnen”, "zouden", "bedoelen", 

“mikken” en andere woorden en termen van soortgelijke strekking.  

 

Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige plannen, ramingen en projecties. Uit hun aard gaan toekomstgerichte 

verklaringen gepaard met inherente risico’s en onzekerheden, zowel algemene als specifieke. De werkelijke resultaten, financiële 

toestand, prestaties of verwezenlijkingen van Befimmo of de sector kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten, 

prestaties of verwezenlijkingen beschreven of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tenzij de wet zulks 

vereist, is Befimmo niet verplicht en neemt zij geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken 

of te herzien na de verspreiding van deze brief, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen 

of anderszins. 

 

Deze brief vormt in geen enkel rechtsgebied en zal in geen enkel rechtsgebied worden beschouwd als een aanbod aan het publiek 

om de aandelen van Befimmo te verwerven, verkopen of erop in te schrijven, of een verzoek om te verkopen, te kopen of in te 

schrijven. Het bod zal enkel worden uitgebracht op basis van het prospectus dat werd goedgekeurd overeenkomstig de wet van 

1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Er zullen geen stappen worden ondernomen om een openbaar overnamebod 

mogelijk te maken in enig ander rechtsgebied dan in België. Noch deze brief, noch enige andere informatie met betrekking tot de 

hierin vervatte zaken 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. Elke 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 opgevat 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 dienen 

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. 

 

Befimmo NV  

mailto:contact@befimmo.be

