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Transform for continuity 
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Not to transform = the real transformation 

AIFM Regime: constraints 

 Depositary 

 Larger administration (additional requirements) 
 Liquidity management 
 Risk management 

 Reporting duties  

 Additional supervision by the regulator  

 Additional constraints in terms of remuneration of Board and Management 

 Qualification as financial institution (financial counterparty) 
 Higher interest costs resulting from higher capital requirements for lenders 
 Cash lock-up for collateral of derivatives 
 Financial Transaction Tax 

 Risk of further “shadow banking” regulation 

 

 Additional organizational and administrative requirements as well as more costly 
rules without enhancing the level of shareholders’ protection 

Kempen & Co* has estimated an overall additional cost up to 5% of recurring earnings 

* Source: Kempen Property Sales | Morning Note | 28 August 2014. 
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 Legal framework adapted to operational and commercial reality 

 Consequently, not considered as financial counterparty in the 
framework of Emir and Basel III 

 SIR regime similar to present Sicafi regime 

 

Transform for continuity 

An approving shareholders’ vote* is key to maintain Befimmo’s attractiveness 

 

* A majority of 80% is required.  

 



 

 
Exit Right 

This Exit Right allows shareholders - who voted against the adoption of SIR/GVV - to sell 
their shares at a predefined price, provided certain conditions are met: 
  

 Uninterrupted ownership  
A shareholder wishing to exercise his exit right should have submitted at the latest on the 6th day preceding the 
date of the EGM [i.e. 15 Oct.], a certificate noting the number of shares for which he has been owner since the 
30th day preceding the first EGM until the EGM approving the status change 
 

 Presence at the EGM 
A shareholder must either be present at the EGM or be represented.  
 

 Pre-defined price: €61.54 
A shareholder is entitled to sell his shares for a maximum amount of €100,000 at a pre-defined price, which is 
the higher of:  

• Last closing price prior to publication of EGM invites [1 September 2014: €61.54] 
• Average 30 calendar days closing price prior to the EGM approving the status change [€58.45] 

 

 Approval of the change of status 
Exit right can only be exercised if the change of status is approved by a majority of 80%. 

 

The attention of the shareholders is drawn to the fact that, in case the shares for which the exit 
right is exercised exceed 2% of the outstanding shares or an equivalent amount of €30 million, the 

status change will not take place unless Befimmo waives this condition. 
 

Should it be the case, Befimmo will officially become a SIR/GVV  
at the latest on the payment day (i.e. 13 November 2014).  7 
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Transform for continuity 

Q & A 
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1. Wijziging van het artikel met betrekking tot                                  
het maatschappelijk doel  

1. Voorafgaande formaliteiten : 
Mededeling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris 

 
2. Voorstel tot besluit :           
Onder de opschortende voorwaarden, voorstel om het artikel 4 van de statuten te vervangen 
Deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het in Punt 2 bedoelde voorstel is goedgekeurd 
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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2. Andere statutaire wijzigingen 

Voorstel tot besluit: 

Onder de opschortende voorwaarden en onder voorbehoud van de voorafgaande 
goedkeuring door de Vergadering van het in punt 1.2 bedoelde voorstel, voorstel om de 
statuten van de Vennootschap aan te nemen in haar nieuwe vorm, zoals deze 
gepubliceerd zijn in track changes op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be) 
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

http://www.befimmo.be/
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3. Tijdelijke wijziging van de toelating tot verkrijging                                    
van eigen aandelen 

Voorstel tot besluit : 
  
Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in 1.2 en onder voorbehoud de voorafgaande 
goedkeuring door de Vergadering van de in punten 1.2 en 2 bedoelde voorstellen, voorstel om, enkel 
voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het in punt 4 bedoelde 
uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de Raad van Bestuur de eigen aandelen kan 
verkrijgen krachtens de op 22 juni 2011 door de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur 
toegekende machtiging te wijzigen (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) 
en om deze prijs vast te stellen op de prijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 van de wet 
van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (deze machtiging van 
22 juni 2011 zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen 
aandelen). 
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De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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4. Recht van uittreding 

1. Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punten 1.2, 
2 en 3 bedoelde voorstellen, uitoefening door de tijdens de Algemene Vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 
van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen door 
middel van de overhandiging aan de Vennootschap op de dag van de Algemene Vergadering van 
het formulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap.  

 
Ter herinnering,   

 de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de 
laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de 
Algemene Vergadering (in voorkomend geval buiten getale) en (b) de gemiddelde slotkoers 
van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering die de 
statutenwijziging goedkeurt;  

 dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belopen van een aantal aandelen dat maximum 
een bedrag van € 100.000 vertegenwoordigd, rekening houdend met de prijs waartegen de 
uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de 
aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is 
gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de Algemene Vergadering (in voorkomend 
geval buiten getale) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de 
Algemene Vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren; 
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 dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van 
het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger 
is dan de laagste van de volgende percentages, met dien verstande dat de Raad van Bestuur 
van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde 

• 2 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de 
Algemene Vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt 

• 2,21% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij « 2,21% »  als 
volgt wordt berekend:  

                       30.000.000 EUR x 100 
 (Prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend) x (Totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen     
                                                        op het ogenblik van de Algemene Vergadering die de wijzigingen van de statuten goedkeurt1)  

  
2. Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding 

hebben uitgeoefend, alsmede van het aantal aandelen en van het bedrag waarmee zij het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend. 

 1. Op de dag van de publicatie van deze bijeenroeping bedraagt het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 22.062.701.  
14 
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5. Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling                     
van de formaliteiten 

Voorstel tot besluit: 
  
Voorstel tot het toekennen :  
- aan de Gedelegeerd bestuurder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de 

genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie; 
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden in het kader van de 

indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar 
aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen, en dit, zowel in het Frans als in 
het Nederlands 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
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Divers 
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This presentation (the Presentation) has been prepared by Befimmo (the Company) in connection with the adoption by the Company of the new 
Belgian REIT status. This information is given in summary form and does not purport to be complete.  

The distribution of this Presentation may be restricted by law in certain jurisdictions. You and any other persons who come into possession of this 
Presentation must inform themselves about, and observe any such restrictions.  

The Presentation does not constitute an offer to sell or buy or a solicitation to sell or buy securities of the Company. The purchase of securities is 
subject to specific legal and regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility for any violation by any person of 
such restrictions.  

The Presentation does not constitute a public offer within the meaning of the Directive 2003/71/CE, in an EEA Member State as permitted under the 
Directive 2003/71/CE and any applicable implementing measures of this Directive and the Directive 2001/34/CE as amended.  

This presentation cannot be relied on for any investment contract or decision. You should not treat the contents of this Presentation, or any 
information provided in connection with it, as financial advice, financial product advice or advice relating to legal, taxation or investment matters.   

By retaining this Presentation, you (the Recipient) acknowledge and represent to the Company that you have read, understood and accepted the 
terms of this notice. If you do not accept these terms, you should immediately destroy or delete this Presentation.  

No representation or warranty is made by the Company or any of its advisers, agents or employees as to the accuracy, completeness or 
reasonableness of the information in this Presentation or provided in connection with it. No information contained in this Presentation or any other 
written or oral communication in connection with it is, or shall be relied upon as, a promise or representation and no representation or warranty is 
made as to the accuracy or attainability of any estimates set out in this Presentation. No liability will attach to the Company, with respect to any such 
information or estimates.  

The Company does not accept responsibility or liability for any loss or damage suffered or incurred by you or any other person or entity however 
caused (including, without limitation, negligence) relating in any way to this Presentation including, without limitation, the information contained in 
or provided in connection with it, any errors or omissions from it however caused (including without limitation, where caused by third parties), lack of 
accuracy, completeness or reliability or you, or any other person or entity, placing any reliance on this Presentation, its accuracy, completeness or 
reliability.  

The Company does not accept any responsibility to inform you of any matter arising or coming to the Company’s notice after the date of this 
Presentation which may affect any matter referred to in this Presentation.  

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. 



BEFIMMO SA 
 

Registered Office 

Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels 

Register of companies (RPM - RPR): 0 455 835 167 

Tel.: +32 2 679 38 60 - Fax: +32 2 679 38 66 

email: contact@befimmo.be - www.befimmo.be 
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