
 

 

Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2014 
Presentatie aan de Aandeelhouders 

Building Value 
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1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2013 
en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013 

2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per                  
31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013 

3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 en 
resultaatverwerking per 31 december 2013 

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2013 

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2013 

7. Benoeming van een Bestuurder 

8. Benoeming van een Bestuurder 

9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder 

10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Commissaris 

11. Remuneratieverslag 

12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de 
kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden  

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 

14. Varia 
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1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire 
jaarrekeningen per 31 december 2013 en betreffende de 
geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013 



 

 

4 

2013 Highlights 
Starting point  

 Change in corporate structure :  

 Transformation into a Limited Liability Company (SA/NV) 
BEFORE: AFTER: 

22 062 701 shares  
 €1 113 million market capitalisation 

19 120 709 shares 
€934 million market capitalisation 

During its roadshows Befimmo meets shareholders’ from all over the world: 

• Australia 
• Belgium 
• Canada 

• Luxembourg 
• Norway 
• Netherlands 

• France 
• Ireland 
• Japan 

• Switzerland 
• United States 
• United Kingdom 
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2013 Highlights 
Starting point  

 Refocusing of corporate strategy :  

Pure Player investor  

Focus on quality offices located in Brussels, other 
Belgian cities and Grand Duchy of Luxembourg  
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2013 Highlights 
Two strategic acquisitions | Blue Tower | CBD Brussels 

18 April 2013 

 Value “deed in hands”: €78.5 million  

 Space: 24,535 m² of offices 

 Gross initial yield: 6.9% 

 Gross potential yield: 7.5% 

 BREEAM In-Use “Good” certification 

 

 Private placement of 637,371 treasury shares at 
€49/share 

 

 Positif annual impact on EPRA earnings: 
€0.06/share 

 

6 September 2013 

 Merger by absorption of SA Blue Tower Louise 

 528,615 shares at €55.36 
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2013 Highlights 
Two strategic acquisitions | AMCA | Antwerp 

18 June 2013 – Agreement  

 Conventional value: €110 million 

 Space: 58,000 m² of offices 

 Fixed residual term of lease: 16.5 years 

 Tenant: Buildings Agency - Finance Centre 

 Gross initial yield: 6.4% 

 

10 July 2013 – Contribution by AXA Belgium 

 Increase in equity by €110 million, 
issuance of 2,037,037 shares at €54/share 

 AXA Belgium shareholder at 9.6% 

 

 Slight dilutive impact on EPRA earnings: 
€0.02 per share 



 

 
2013 Highlights 
Strong year for Befimmo 
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 Two strategic acquisitions, +11% in portfolio fair value 

 Portfolio fair value, at constant perimeter, ± unchanged (-0.53%)  

 Net asset value stable at €54.13 per share (€54.10 at 31 December 2012) 

 LTV ratio at 45.01%, down 2.74% against 31 December 2012 

 EPRA earnings stable at €4.22 per share (€4.24 at 31 December 2012) 

 Net result, significant increase, at €3.97 per share                                              

(€0.44 at 31 December 2012) 

 Confirmation of the 2013 dividend: €3.45 per share (unchanged)  

      [€2.6546 per share in December 2013, €0.80 per share in May 2014]  



 

 
2013 Highlights 
Building value with strong key figures 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Brussels market overview 
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 Office stock:   13 M m² 

 Vacancy:   11.08% 

 Prime yield:   6.25% 

 Prime rent (3/6/9):   €285/m² 

 Average rent:   €162/m² 

 

 Take-up in 2013: 368.743 m² 

 Of which public: 32% 

 Of which private: 68% 

Percentage of stock: 

63% 
21% 

16% 

CBD occupancy back at pre-crisis level: 93.36% 



 

 

Reconversion 

Reduction in vacancy 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Evolution in vacancy rates Development 2005 – 2016e 

e e e 



 

 Evolution in office demand 
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

The public sector is expected  
to be more active  

Demand public sector in 2014? 

Office demand 

Average 



 

 Active investment market  
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Brussels Office Market Signs of Recovery  

Belgium investment volume 

€1.2 billion 



 

 Value creation of its land | Brussels North Area 
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Noord Building 
42,700 m² 

WTC IV 
56,400 m² 

2017* 

Portfolio Opportunities 

WTC II 
68,980 m² 

2021* 

55,000 m² 
2020* 

*Availability at the earliest (non speculative) 



 

 

 25-year long-term lease with Buildings 
Agency [Belgian State] 

 Estimated total cost:  
€95 million 

 Start of lease: end 2014 

 Expected indexed rent:  
€6 million 

 

 

 

Portfolio Opportunities 
Construction of the New Finance Centre | Paradis Tower | Liège 
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39,000 m² 



 

 Liège Paradis | Phase II in preparation 
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±  35,000 m²  
[offices/ residential] 

Fedimmo launched a call for projects for the design  
and the realisation of a real-estate project. 

For more information, visit the website :  
www.liege-appel-a-projets.be  

Portfolio Opportunities 



 

 
Outlook and Dividend Guideline 
EPRA earnings forecast  
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At constant perimeter 

ASSUMPTIONS 

EPRA earnings forecast 



 

 
Solid Share 
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Return on Befimmo share over 2013: 10.4% 

Annualised return on Befimmo share since the IPO of 1995 (18-year period): 7.2% 

Source: KBC Securities 

As at 31 December 2013 
Market capitalisation:         €1 113 063 265 
Average daily volume:                        36 000 
Number of shares issued:          22 062 701 
Number of new shares:                2 941 992 
Free-float velocity:                        61%    



 

 
Pure Player Investor 
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v 

Continuous and proactive 
upgrading of existing 

portfolio  

Value added growth 
generating long-term 

revenues 

Disposals of buildings 

1 2 3 

Letting 
Keep & attract solid tenants 

Property Management 
Daily contact with tenants 

Development for own account 
Construction & renovation 
Value creation of its land 

Investment criteria 
 
 

Prime locations 
High quality & flexible buildings 

Solid tenants 

Non-strategic buildings 

Integrated Corporate Social Responsibility Policy 
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2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de 
statutaire jaarrekeningen per 31 december 2013 en betreffende de 

geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013 
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3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde 
jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 



 

 
Financials 
Condensed Consolidated Profit & Loss Account (IFRS) 
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In 2012, the operating margin in % does not include the exceptional charge of €20.6 million, linked to the transformation of 
the legal structure in the context of the agreement with AG Real Estate by the end of 2012 and which is booked under 'Other 
operating income & charges'.  



 

 
Financials 
Condensed Consolidated Balance Sheet  
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During the 2013 fiscal year Befimmo applied a new definition to 
the LTV ratio: [(nominal financial debts – cash)/fair value of 
portfolio]. The ratio at 31 December 2012 was 48.03% based on 
the old definition. 
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4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op     
31 december 2013 en resultaatverwerking per 31 december 2013 



 

 
Financials 
Condensed Statutory Profit & Loss Account  
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om deze rekeningen goed te keuren. 



 

 
Financials 
Condensed Statutory Balance Sheet  
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om deze rekeningen goed te keuren. 
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4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op     
31 december 2013 en resultaatverwerking per 31 december 2013 

 
Gezien het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2012 van 99.939.823,15 €, de 
integratie door de fusie-overneming van het resultaat van de vennootschap Blue Tower Louise NV van 
886.679,60 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2013, het te verdelen resultaat bedraagt 
177.577.955,77 €.  
Voorstel om: 
 de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren die, in 

overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 over de Vastgoedbevaks, de 
resultaatverwerkingen 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 2,6546 € per aandeel niet aangehouden door 
de groep, uitgekeerd in december 2013 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,80 € bruto per 
aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 26, voor de aandelen niet aangehouden door de 
groep aangezien de Raad van Bestuur opnieuw heeft besloten het recht op het dividendsaldo van 
de eigen aandelen van Befimmo te verdelen tussen de andere aandeelhouders van de 
Vastgoedbevak; 

 ten slotte het saldo, namelijk een bedrag van 117.579.544,04 €, over te dragen. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 
mandaat in de loop van het boekjaar 2013 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening 
van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2013 tot               

31 december 2013. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

Dagorde 
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6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat in de loop van het boekjaar 2013 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening 
van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2013 tot               

31 december 2013. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

Dagorde 
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7. Benoeming van een Bestuurder 

Voorstel tot benoeming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.V.O. 
Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Ptolemélaan 12 (R.P.R. Brussel 
0462.974.466) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Annick VAN 
OVERSTRAETEN, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 210, als Bestuurder, voor een 
periode van 2 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2016. BVBA A.V.O. 
Management, evenals haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN, 
beantwoorden 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 zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere 
Bestuurders. 

Mevrouw Annick Van Overstraeten (1965) is licentiate in Economische Wetenschappen (KUL -1987) en 
behaalde een Master in Management - IAG (UCL – 1992). Ze startte haar loopbaan in 1987 bij Philips 
als Project Leader binnen de Human Resources Directie. Daarna heeft ze haar carrière uitgebouwd in 
de retail, met name in de textiel bij verschillende bedrijven en vervolgens in de chocolade, bij Confiserie 
Leonidas, waar ze van 1999 tot en met 2004 de functie waarnam van Commercial en Marketing 
Director. In 2004 werd Annick Van Overstraeten benoemd tot General Director Operations van Quick 
Restaurants BELUX NV. Zij verlaat de onderneming eind 2009. Sinds 2010 is Mevrouw Annick Van 
Overstraeten Chief Executive Officer en lid van de Raad van bestuur van Lunch Garden Group. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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8. Benoeming van een Bestuurder 

Voorstel tot benoeming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kadees 
BVBA, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove Akkerstraat 16, vertegenwoordigd door haar 
vaste vertegenwoordiger de heer Kurt DE SCHEPPER, gedomicilieerd 2540 Hove, Akkerstraat 16, 
als Bestuurder, voor een periode van 2 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering 
van 2016. Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze 
verkregen door de andere Bestuurders. 

Dhr. Kurt De Schepper (1956) is actuaris. Hij startte zijn loopbaan meer dan 30 jaar geleden bij 
AG Insurance waar hij in 1990 lid werd van het managementteam, verantwoordelijk voor 
Employee Benefits. In de periode 1995-2004 was hij General Manager Europe bij Fortis Insurance 
International, waar hij ondermeer de eindverantwoordelijke was voor de joint venture “CaiFor” 
en Fortis Insurance UK. In 2004 werd hij Chief Pension Officer bij Fortis holding. Medio 2005 
bekleedde hij de functie van Business Operating Officer bij AG Insurance, waar hij sinds 
september 2008 verantwoordelijk was voor de financiële activa. Sinds september 2009, is Kurt 
De Schepper Chief Risk Officer van Ageas, specifiek verantwoordelijk voor de departementen 
Risk, Legal, Compliance en Support Functions (Human Resources, IT en Facility). Kurt De 
Schepper heeft aangekondigd dat hij zijn loopbaan bij Ageas groep op 1 juli 2014 zal beëindigen. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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9. Voorstel tot hernieuwing van  

mandaat van Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
MarcVH-Consult, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Bellaertstraat 53, RPR 
Dendermonde 0500.908.394, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de 
heer Marcus Van Heddeghem, te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar, die 
afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2015. Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en 
de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere Bestuurders. 

Dhr. Marcus Van Heddeghem (1949) begon zijn carrière in 1972 als industrieel ingenieur bij 
diverse bouwbedrijven. Hij was ook directeur van een aantal bedrijven in de sector van de 
vastgoedbelegging en/of -ontwikkeling. Vervolgens was hij als directeur verantwoordelijk 
voor de investeringen, ontwikkelingen en participaties in vastgoed van de Groep Royale 
Belge (1984-1998). Van 1998 tot 2003 was hij gedelegeerd bestuurder van Wilma Project 
Development NV, waarna bij gedelegeerd bestuurder werd van Redevco tot eind 2010.   

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Commissaris 

 
Voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA 
vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, als Commissaris, te 
hernieuwen voor een periode van 3 jaar, die afloopt na de Gewone 
Algemene Vergadering van 2017 en zijn bezoldiging op 72.450 € op 
jaarbasis vast (niet geïndexeerd) vast te stellen voor de uitoefening van de 
wettelijke controle van de rekeningen. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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11. Remuneratieverslag 

 

 
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld 
door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de 
Corporate-governance-verklaring van het Beheersverslag van de Raad van 
Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2013 werd afgesloten. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden: 

 

 

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 op 31 januari 2014 werd afgesloten tussen de Vennootschap en LBLux 
Bank. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een 
persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de 
personen die de controle van de Vennootschap op het moment van de ondertekening van deze 
overeenkomst zouden bewaren), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten 
melden aan de bank, als LBLux Bank (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden 
meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de 
overeenkomst, LBLux Bank opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-
over krediet) en, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, vragen om een einde 
te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen 
(hoofdsommen, intresten en kosten). 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. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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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. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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14. Varia 
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Q & A 



 

 

Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2014 
Presentatie aan de Aandeelhouders 

Building Value 
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1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen 
aandelen te verwerven om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig 
nadeel ondervindt 

 

2. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen 
aandelen te vervreemden om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig 
nadeel ondervindt 

 

3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen in het kader van 
het toegestaan kapitaal, ten belope van een maximumbedrag van 320.537.602,80 € 

  

 3.1. Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met 
 betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal 

 3.2. Voorstel van besluit 

 

4.   Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 
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1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van 
Bestuur om eigen aandelen te verwerven om te voorkomen dat de 

Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt 

Voorstel: 
 tot hernieuwing, overeenkomstig artikel 620, §1, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen, voor 

een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in het Belgisch 
Staatsblad van deze beslissing van de Algemene vergadering, van de machtiging van de Raad van 
Bestuur bedoeld in artikel 12.2 van de statuten, om eigen aandelen van de Vennootschap zonder 
voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering te verwerven wanneer dit noodzakelijk is 
om de Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt 
eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het 
Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de 
Vennootschap; 

 
 en om artikel 12.2 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:  
 Artikel 12.2 van de statuten: “Het is de Raad van Bestuur toegelaten effecten waarvan 
 sprake in artikel 12.1 van de statuten te verkrijgen wanneer dit noodzakelijk is om de 
 Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar 
 geldig vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de Algemene 
 Vergadering van 29 april 2014 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.” 
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2. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om 
eigenaandelen te vervreemden om te voorkomen dat de Vennootschap een 

dreigend ernstig nadeel ondervindt 
Voorstel: 
 tot hernieuwing, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een 

nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in het Belgisch 
Staatsblad van deze beslissing van de Algemene Vergadering, van de machtiging van de Raad van 
Bestuur bedoeld in artikel 12.4,2) van de statuten om zonder voorafgaande beslissing van de 
Algemene Vergadering eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden op een effectenbeurs 
of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, 
teneinde de Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt 
eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het 
Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de 
Vennootschap; 

 en om artikel 12.4,2) van de statuten door de volgende tekst te vervangen: 
 Artikel 12.4,2) van de statuten: 
 “2) wanneer de vervreemding plaatsvindt op een effectenbeurs of ten gevolge van een 
 verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, teneinde de 
 Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel, met dien verstande dat 
 deze machtiging geldig is gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de 
 bekendmaking van het proces-verbaal van de vergadering van 29 april 2014 en verlengbaar 
 is voor identieke termijnen;” 
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De twee eerste voorstellen van besluit hebben betrekking op de verlenging voor een nieuwe periode 
van drie jaar (deze periode is wettelijk bepaald) van de aan de Raad van Bestuur en de rechtstreekse 
dochterondernemingen verleende machtiging om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven 
en te vervreemden, wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor 
de Vennootschap. 
 
Deze machtigingen zullen de plaats innemen van deze die door de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 22 juni 2011 werden verleend, ingevolge de notulen bekendgemaakt in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, onder nummer 2011-07-05 / 0100536, om eigen aandelen te 
verwerven of te vervreemden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig 
nadeel voor de Vennootschap. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van 
Bestuur om eigen aandelen te verwerven om te voorkomen dat de 

Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt 

2. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van 
Bestuur om eigenaandelen te vervreemden om te voorkomen dat de 

Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt 
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3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen 
in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van een 

maximumbedrag van 320.537.602,80 € 

3.1  Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met 
betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal 
 
Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, lid 2 van het Wetboek 
van Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur 
in verband met het voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal. 
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3.2 Proposition de résolution 
Voorstel om: 
 de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 

juni 2011, ingevolge het proces-verbaal bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 
onder nummer 2011-07-05 / 0100536, louter en zuiver te herroepen, en bijgevolg, het bestaande, niet-gebruikte 
saldo van het toegestaan kapitaal, op de dag van de bekendmaking in Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan 
de statuten van de Vennootschap, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering die over de 
hernieuwing ervan zal beslissen, te annuleren; 

 deze te vervangen door een nieuwe machtiging om het onderschreven maatschappelijk kapitaal, bij toepassing 
van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen 
overeenkomstig de hierna vermelde termijnen en modaliteiten, ten belope van een maximumbedrag gelijk aan 
het huidig maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, of the som van 320.537.602,80 €, met dien verstande 
dat deze beslissing pas in werking zal treden op de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal 
houdende de goedkeuring van deze machtiging en voor vijf jaar zal gelden; en bijgevolg, 

 artikel 8, lid 1 tot en met 4 door de volgende tekst te vervangen: 
 “De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere 
 keren, op de data, volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een 
 maximumbedrag van driehonderd twintig miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en 
 twee euro tachtig cent (320.537.602,80 €). Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of 
 afgeschaft worden overeenkomstig artikel 10 van de statuten. Onder dezelfde voorwaarden kan de Raad 
 van Bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven. Deze machtiging wordt verleend 
 voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
 van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 29 april 2014.  
 De machtiging is hernieuwbaar.”  

3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen in het kader van 
het toegestaan kapitaal, ten belope van een maximumbedrag van 320.537.602,80 € 
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Het is voor de Vastgoedbevak belangrijk om over de nodige financiële flexibiliteit te beschikken om 
snel investeringskansen te kunnen grijpen die kaderen in haar strategie en waarde creëren voor de 
aandeelhouders 
 
Zodoende stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders voor de machtiging om het 
maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te verhogen, voor vijf jaar te vernieuwen (zoals 
voorzien in de wet), ten belope van een bedrag dat gelijk is aan het huidig maatschappelijk 
kapitaal, namelijk een maximumbedrag van 320.537.602,80 €. Het huidige maatschappelijk 
kapitaal vloeit onder andere voort uit de inbreng in nature van het AMCA-gebouw in het kader van 
het toegestaan kapitaal op 10 juli 2013, de fusie door overneming van Blue Tower Louise NV door 
Befimmo NV en de uitkering, in december 2013, van het voorschot op dividend in aandelen of in 
contanten, ook in het kader van het toegestaan kapitaal. 
 
Het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de 
machtiging inzake het toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604, lid 2 van het 
Wetboek van Vennootschappen, is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op haar 
website (www.befimmo.be). 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen in het kader van 
het toegestaan kapitaal, ten belope van een maximumbedrag van 320.537.602,80 € 

http://www.befimmo.be/
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4. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 

Voorstel om toe te kennen: 
 
 aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen 

beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling; 
 

 aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden ten einde de neerlegging en 
publicatie van de onderhavige akte te verzekeren, alsook de coördinatie van de statuten, 
ingevolge de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands. 

Het vierde voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de 
beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en, onder meer, om 
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk of nodig zijn voor de coördinatie van de 
statuten en de bekendmaking van de beslissingen. 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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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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