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BEFIMMO 

Naamloze vennootschap 

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht 

Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen 

Waversesteenweg 1945 

1160 Brussel 

RPR – Brussel 0455.835.167 

(de “Vennootschap”) 

_____________________________________ 

 

 

GELIJKWAARDIGE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN 

2.037.037 NIEUWE AANDELEN TER UITVOERING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2006 BETREFFENDE 

DE OPENBARE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN EN DE TOELATING VAN 

BELEGGINGSINSTRUMENTEN TOT DE VERHANDELING OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT 

 

1. Inleiding 

 

Op 10 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur beslist om 2.037.037 aandelen uit te geven in het kader van 

een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in het kader van het toegestane kapitaal. De 

Vennootschap zal de toelating vragen tot de verhandeling van deze aandelen op NYSE Euronext Brussels.  

 

Deze verrichting resulteerde in een uitgifte van een totaal aantal aandelen die meer dan 10% 

vertegenwoordigen van het aantal aandelen die reeds waren toegelaten tot verhandeling op het moment 

van de uitgifte (19.120.709).  

 

Op grond van artikel 18, § 2, d) van de wet van 16 juni 2006 is voor de toelating tot de verhandeling van 

aandelen die zijn toegewezen als tegenprestatie voor een inbreng anders dan in geld geen prospectus 

vereist voor zover informatie aan het publiek beschikbaar wordt gesteld die door de FSMA als 

gelijkwaardig wordt beschouwd aan de informatie die in het prospectus moet worden opgenomen.  

 

Dit is het doel van onderhavig document en bijlagen1. 

 

 

2. Beschrijving van de uitgifte 

 

De uitgifte van 2.037.037 aandelen Befimmo werd uitgevoerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging in 

natura van Befimmo in het kader van het toegestane kapitaal.  

 

De inbreng werd gedaan door de vennootschap AXA Belgium NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 

1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 

het nummer 404.483.367 en die aandeelhouder van Befimmo is geworden voor 9,6%. 

 

                                                
1 Het onderhavige document en zijn bijlagen worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(FSMA) beschouwd als bestaande uit gelijkwaardige informatie in de zin van artikel 18, § 2, d) van de wet van 

16 juni 2006. 
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De in het kader van de voormelde verrichting uitgegeven aandelen zullen toegelaten worden tot de 

verhandeling op NYSE Euronext Brussel vanaf 12 juli 2013.  

 

De waarde van het gebouw werd bij overeenkomst bepaald op 110.000.000 EUR, wat aansluit bij de 

reële waarde die een onafhankelijke vastgoedexpert bepaalde.  

 

De Raad van Bestuur heeft als waarderingsmethode de discounted cashflow methode (“DCF”) gekozen. 

Deze bestaat uit de actualisatie van de toekomstige stromen van netto inkomsten die gegenereerd 

worden door de lopende huurovereenkomst en van de geschatte restwaarde van het gebouw na afloop 

van deze huurovereenkomst.  

 

Deze verrichting werd uitgevoerd overeenkomstig de relevante wettelijke en statutaire bepalingen 

betreffende kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in het kader van het toegestane kapitaal.  

 

De verrichting wordt meer in detail beschreven in de bijgaande documenten (met name de verslagen van 

de Raad van Bestuur en de Commissaris die werden opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het 

Wetboek van Vennootschappen). 

 

 

3. Inventaris van de ter beschikking gestelde documenten 

 

Op grond van artikel 18, § 2, d) van de wet van 16 juni 2006, is de volgende informatie beschikbaar 

gesteld aan het publiek (via de website, in afdrukbare versies): 

 

1) Gecoördineerde statuten op 20 december 2012; 

2) Corporate governance charter op 21 december 2012; 

3) Tussentijdse verklaring op 31 maart 2013; 

4) Jaarlijks Financieel Verslag 2012; 

5) Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011; 

6) Jaarlijks Financieel Verslag 2009/2010; 

7) Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 

8) Verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 

9) Brieven van de onafhankelijke experten; 

10) Authentieke inbrengakte van 10 juli 2013; 

11) Persberichten  van 18 juni 2013 en van 10 juli 2013 betreffende respectievelijk de overeenkomst 

voor de inbreng en het verlijden van de inbrengakte. 


