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Disclaimer
This presentation is made for the sole benefit of financial analysts, qualified institutional investors and shareholders 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.
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Befimmo well prepared to face the future
Simplification of corporate structure
• FEDIMMO

Purchase of the final 10% of shares
Transformation in Institutional Sicafi/Bevak
 All shareholders at Befimmo level
 Full portfolio benefiting from the Sicafi/Bevak Regime

• BEFIMMO

Transformation of the corporate structure in a
Limited Liability Company
Internalisation of property management
 Corporate governance – completely transparent for
shareholders
 Full & fully-controlled service towards tenants
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Befimmo well prepared to face the future
Finalisation of refinancing program
• Diversification of financing sources (55% bank financing)
• Spreading of maturities
• Weighted average debt duration above 4 yrs
• Optimisation of the financing costs
(3.38% over the fiscal year)

• Large remaining ‘headroom’ to covenants
• Hedging strategy
 Well balanced financing
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Befimmo well prepared to face the future
Refocusing of strategy

Pure player investor:
• Quality offices located in city-centres in Belgium & Luxembourg
• Optimisation of its portfolio through its know how
• Value added growth
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Befimmo well prepared to face the future
Befimmo share benefits from these recent strategic changes
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First results…

[Fiscal year 2013]

Acquisition of Blue Tower Louise SA
and simultaneous private placement of
637,371 treasury shares:
 Gross initial yield of the building : 6.9%
 Expected contribution to the EPRA
earnings/share of ± €0.03 in 2013, €0.06 in
2014 and €0.07 in 2015*
 Limited net impact of +0.4% on the LTV*

*According to the assumptions of the published forecasts.
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Future projects
New Finance Centre in Liège
 Estimated total cost of about €95 million

 Expected indexed rent in 2015 : €6 million

25-year long-term lease
with the Building Agency
Total surface of 39,000 m²

Works in progress
Estimated completion : end 2014

BREEAM Design “Excellent”
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Future projects
Liège Paradis | Phase II

+ 26,000 m²
[offices/ residential]
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Future projects
WTC IV

Fully passive large office building
North area (Brussels)

• 56,400 m² - 27 storeys

• Sustainable performances higher
than the legal requirements in
force in Brussels | BREEAM
‘Outstanding’ certification (postconstruction) expected
• Building permit obtained | For
2016-2017, the public & private
demand is already identified
• Expected competition seems
relatively low in terms of location,
volume and quality of the building
2012 Award “Bâtiment Exemplaire”
12

Brussels North Area
WTC IV

Noord Building
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Future projects

Befimmo is studying (early stage)
other investment opportunities…
Belgium

Luxembourg
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Brussels Office Letting Market
Drivers behind market improvement
1. OFFICE DEMAND IN BRUSSELS

2. OFFICE RECONVERSION

•

2013e: 130,000 m² will be reconverted

•

Since 2007: 500,000 m² was
reconverted
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Brussels Office Letting Market
Drivers behind market improvement
3. DEVELOPMENT | 2005 – 2015e

Non-Speculative: project is scheduled but will
only be launched if a tenant signs
Speculative: project is launched even without
tenant
Committed: tenant has signed

VACANCY RATE IN BRUSSELS

Office voids are down
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Belgian Real Estate Investment Market
Asset allocation by institutional investors in 2013

CB Richard Ellis Investor survey 2013 | 50 largest investors were questioned | timing: Dec. 2012 – Jan. 2013
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Befimmo Portfolio
Key figures

Portfolio strengths:
• City centre locations
• High quality tenants
• Long & predictable rental
income
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Befimmo Portfolio
Changes in values

Gross initial yield:
Gross potential yield:

6.91%
7.21%

(1) The change over the 2012 fiscal year is the change in fair values between 1 January 2012 and 31 December 2012 (excluding investments and disinvestments).
(2) The proportion of portfolio is calculated on the basis of the fair value of the portfolio as at 31 December 2012.
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Befimmo Financials
Key figures

* Over the fiscal year 2010-2011 (15 months), Befimmo distributed a gross dividend of €4.93/share.
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2012 Dividend
Interim dividend of €2.59 gross per share
(paid in December 2012 | coupon 23)
and proposed final dividend of
€0.86 gross per share
(payable as of 8 May 2013 | coupon 24),
giving a total dividend for the fiscal year
of €3.45 gross per share
Dividend yield:
Based on a current share price of some €50, the gross
yield is around 7%
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2013 Forecasts & dividend guidline

On the basis of its forecasts, at constant floor area and equity, Befimmo
expects to be able to keep its gross dividend at €3.45 per share for the 2013 fiscal year,
payable as an interim dividend of €2.59 in December 2013
and a final dividend of €0.86 in May 2014.
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Dagorde
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012
Samenvattende geconsolideerde resultatenrekening

Operating margin = [Operating result before result on
portfolio/ net rental income]; calculated excluding
Management Agent fee and for the 2012 fiscal year the
one-off net negative impact of the purchase by Befimmo
SCA of Befimmo SA, the Statutory Manager of Befimmo
SCA, from AG Real Estate.
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Dagorde
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012

Samenvattende geconsolideerde balans
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Dagorde
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten
op 31 december 2012 en resultaatverwerking per
31 december 2012
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Dagorde
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten
op 31 december 2012 en resultaatverwerking per
31 december 2012

De Raad van Bestuur nodigt u uit om deze rekeningen goed te keuren.
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Dagorde
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten
op 31 december 2012 en resultaatverwerking per
31 december 2012
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op
31 december 2012, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld,
namelijk:
•

•

enerzijds de uitkering voor het boekjaar 2012, van een bedrag van 65.056.402,93 € als
vergoeding van het kapitaal; dit bedrag bestaat enerzijds uit het voorschot op dividend
van 48.612.593,19 €, of 2,59 € bruto per aandeel, dat op 23 november 2012 werd
toegekend voor de 18.769.341 bestaande aandelen op die datum, en anderzijds uit een
dividendsaldo van bruto 16.443.809,74 €, wat een afgerond dividendsaldo van bruto
0,86 € per aandeel zou vertegenwoordigen voor elk van de 19.120.709 aandelen van
de Vennootschap, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 24. Coupon nr. 24 zal
vanaf 8 mei 2013 betaalbaar zijn bij de banken Belfius (voordien Dexia Bank), BNP
Paribas Fortis en ING.
anderzijds, de overdracht van het saldo naar volgend boekjaar, namelijk een bedrag
van 99.939.823,15 €.
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Dagorde
5. Kwijting aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor
de uitvoering van zijn mandaat voor de periode van
1 januari 2012 tot 20 december 2012

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vroegere Statutaire
Zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2012 tot
20 december 2012.
Vóór haar omvorming tot naamloze vennootschap op 20 december 2012 werd
de Vennootschap beheerd door haar Statutaire Zaakvoerder, vroeger
Befimmo NV genaamd. Het voorstel tot besluit is bedoeld om kwijting te
verlenen aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat tussen 1 januari 2012 en 20 december 2012.
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
6. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat voor de periode van 20 december 2012 tot
31 december 2012
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van
20 december 2012 tot 31 december 2012.
Sinds haar omvorming tot naamloze vennootschap op 20 december 2012 wordt
de Vennootschap beheerd door haar Raad van Bestuur. Het voorstel tot besluit
is bedoeld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat van 20 december 2012 tot 31 december 2012.
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde

7. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening
van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012
tot 31 december 2012

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris
voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode
gaande van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
31

Gewone Algemene Vergadering

Dagorde
8. Benoeming van een Bestuurder
Voorstel tot benoeming van Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050
Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Bestuurder, voor een periode van 4 jaar,
die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017 (onder voorbehoud
van de goedkeuring van de FSMA). Mevrouw Goblet beantwoordt aan de
onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de
bestuurders.
Mevrouw Sophie Goblet (1964) is licentiate Economische Wetenschappen - IAG (Université de
Louvain-La-Neuve).
Ze begint haar loopbaan in 1988 bij ABN AMRO Bank in Amsterdam en Londen, waar ze verschillende
functies in Corporate Finance uitoefent. In 1993 start ze bij de vennootschap Income International
(Groep Deficom) als Senior Consultant in financiële en institutionele communicatie. Vervolgens wordt
mevrouw Goblet benoemd tot Group Treasurer van de Groep GIB in 1993, om vanaf 1997 de functie
van Financial Director van GIB IMMO NV waar te nemen. In 1999 zet ze haar carrière verder in de
vastgoedsector, als lid van het Uitvoerend Comité van Codic International, waarvan ze tot 2012 Chief
Financial Officer en Corporate Secretary was.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat
Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ARCADE CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem,
Sijsjeslaan 43, RPR Brussel 0476.027.597, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer SOUGNE André, te hernieuwen voor een nieuwe periode
van één jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014. De BVBA
ARCADE CONSULT, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE,
beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek
van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de
bestuurders.
Dhr. André Sougné (1944) is Onafhankelijk Bestuurder van Befimmo NV sinds maart
2006. Hij begint als doctor in de rechten (ULG) in 1967 aan zijn loopbaan, die hij volledig
aan de promotie en het beheer van vastgoed zal wijden. Meer dan 20 jaar lang werkte hij
in de vastgoedtak van de spaarbank An-Hyp, als secretaris-generaal, directeur, en
vervolgens bestuurder – directeur-generaal.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat
Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROUDE, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPR
Brussel 0860.245.488, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
ROUSSEAUX Jacques, te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt
na de gewone algemene vergadering van 2015. De BVBA ROUDE, evenals haar vaste
vertegenwoordiger
de
heer
ROUSSEAUX,
beantwoorden
aan
de
onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen
bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.
Dhr. Jacques Rousseaux (1938) is Onafhankelijk Bestuurder van Befimmo NV sinds maart 2006 en
Voorzitter van haar Auditcomité. Hij is ook Bestuurder van Fedimmo. Dhr. Rousseaux bouwde
deskundigheid en ervaring in management op als voorzitter van het directiecomité van het
Landbouwkrediet, als gedelegeerd bestuurder van de Federatie van coöperatieve kredietkassen van het
Landbouwkrediet, en als bestuurder in de bank-, vastgoed- en verzekeringssector. In de overheidssector
was hij directeur-generaal bij het Ministerie van Financiën, adjunct-kabinetschef van
de Minister van Financiën, kabinetchef van de Vlaamse Minister van Economie, kabinetschef van de
Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en bestuurder bij verschillende semipublieke
ondernemingen (waaronder GIMV) en overheidsinstellingen.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
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 maatschappelijk boekjaar dat op 31 december 2012
werd afgesloten.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
12. Vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders

De huidige vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders van Befimmo NV is
gelijkwaardig aan de vergoeding van de bestuurders van haar vroegere Statutaire
Zaakvoerder, die een laatste keer werd herzien in 2007. De Raad heeft het Benoemingsen Remuneratiecomité uitgenodigd om een benchmarkanalyse uit te voeren en hem
aanpassingen voor te stellen om de vergoedingen van de Bestuurders van Befimmo NV
aan te sluiten op de marktpraktijk. De voorstellen hiervoor zijn het resultaat van een
benchmarkanalyse van vergelijkbare vennootschappen en van twee externe studies over
de vergoeding van bestuurders van genoteerde Belgische vennootschappen. Ze houden
rekening met de toename in de voorbije jaren van de taken en van de techniciteit van
de materies die onder de bevoegdheid van de Raad en van zijn gespecialiseerde comités
vallen, evenals met de rol van de Voorzitter in de voorbereiding en de coördinatie van de
werkzaamheden van de Raad van Bestuur.
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Dagorde
12. Vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders
Voorstel om de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als volgt aan te passen vanaf
het boekjaar 2013:
•

Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de NietUitvoerende Bestuurders, buiten de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt
voorgesteld om de presentiegelden op het huidige niveau te houden (2.500 € per
zitting) en de vaste jaarlijkse vergoeding op te trekken van 10.000 € naar 20.000 €.

•

Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de
Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt voorgesteld om het bedrag van de
presentiegelden vast te leggen op 3.750 € per zitting en de jaarlijkse vaste
vergoeding op 50.000 €.

•

Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Auditcomité wordt voorgesteld
om nog steeds geen vaste vergoeding uit te keren en om de presentiegelden van
1.500 € per zitting respectievelijk te brengen op 2.000 € voor de leden van het
Auditcomité en 2.500 € voor de Voorzitter van dat Comité.

•

Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Benoemings- en
Remuneratiecomité, wordt voorgesteld om nog steeds geen vaste vergoeding uit te
keren en om de presentiegelden van 750 € respectievelijk te brengen op 1.500 € voor
de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op 2.000 € voor de
voorzitter van dit comité.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Dagorde
13. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de
kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:
13.1. 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 overeenkomst getiteld Revolving Facility Agreement die op 4 februari 2013 werd
afgesloten tussen de Vennootschap en ING. 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, - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou
moeten melden aan de bank -, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap
worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan
hebben op de overeenkomst, ING opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve
voor een roll-over krediet) en, met een opzeggingstermijn van 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 het maatschappelijk kapitaal of van
gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in
onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van
Vennootschappen.
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Dagorde
13. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de
kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:

13.2. 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 overeenkomst getiteld Term and Revolving Facility Agreement die op
27 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM. 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, - een gebeurtenis die de Vennootschap
onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als BECM (om redelijke redenen, die aan
de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant
negatief effect heeft of kan hebben op de overeenkomst, BECM opnames van de kredietlijn
kunnen weigeren en, met een opzeggingstermijn van 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 het maatschappelijk kapitaal of van
gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in
onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van
Vennootschappen.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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13. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de
kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:
13.3. 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 overeenkomst getiteld Revolving Facility Agreement die op 19 maart 2013 werd
afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius. 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 (onafhankelijk van de personen die de controle zouden kunnen
uitoefenen op de Vennootschap op het ogenblik van de ondertekening van de
overeenkomst), - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden
aan de bank -, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden
meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft of kan
hebben op de overeenkomst, Belfius opnames van de kredietlijn kan weigeren en, met een
opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de
overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen,
intresten en kosten). De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben
de betekenis volgens de artikels 5 en volgende en 606 van het Wetboek van
Vennootschappen.

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

14. Varia
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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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