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Voorschot op dividend van het boekjaar 2016 
(2,55 € bruto per bestaand aandeel vóór de kapitaalverhoging 

van 27 september 2016) 
 

 

 
Zoals aangekondigd op 27 oktober 20161, zal Befimmo NV overgaan tot de storting van een voorschot 
op dividend voor het boekjaar 2016 vanaf 21 december 2016 (datum van uitbetaling).  
 
Dit voorschot op dividend bedraagt 2,55 € bruto per bestaand aandeel vóór de kapitaalverhoging van 
27 september 2016 (of 1,8615 € netto2 per aandeel) en zal in contanten uitbetaald worden op vertoon 
van coupon nr. 32. 
 
Ter herinnering: om de onderlinge inwisselbaarheid van de bestaande aandelen en de op 
27 september 2016 nieuwe uitgegeven aandelen te verzekeren, werd deze coupon, die het recht op 
een dividend van het boekjaar 2016 vertegenwoordigt, berekend pro rata temporis vanaf 
1 januari 2016 tot 26 september 2016, onthecht op 14 september 2016 in het kader van de 
kapitaalverhoging. Sinds 14 september 2016 (ex-date) is het dus niet meer mogelijk om aandelen te 
verwerven met coupon nr. 32 aangehecht: deze coupon werd reeds afgeknipt en heeft geen 
noteringslijn op de beurs. 
 
Op 27 oktober 20161 kondigde Befimmo een totaal vooropgesteld bedrag van het dividend voor het 
boekjaar 2016 van 3,45 € bruto per aandeel aan. Het dividendsaldo zou dus 0,90 € per aandeel 
(bestaand en nieuw) bedragen. 
 
Agenda van de aandeelhouder: 
 

Uitkering van het voorschot op dividend van het boekjaar 2016 in contanten op 
vertoon van coupon nr. 32 

vanaf woensdag  
21 december 2016 

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2016 donderdag 16 februari 2017(a) 

Online publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016 vrijdag 24 maart 2017 

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 dinsdag 25 april 2017 

Uitkering van het dividendsaldo(b) van het boekjaar 2016 op vertoon van coupon  
nr. 33 

  

     - Afknippen van de coupon (Ex-date) woensdag 3 mei 2017 
     - Registratiedatum (Record date) donderdag 4 mei 2017 
     - Uitbetaling vanaf vrijdag 5 mei 2017 

(a) Publicatie na sluiting van de beurs.   
(b) Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering..  

 

                                                           
1  Zie het persbericht van 27 oktober 2016, gepubliceerd op de website van Befimmo  

(http://www.befimmo.be/nl/investors/publicaties). 
2  Op basis van een roerende voorheffing van 27%. 
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*** 

 
 

Befimmo is een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV), een vastgoedoperator 
gespecialiseerd in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die gelegen zijn in België, vooral in Brussel en  

de voornaamste Belgische steden, en in het Groothertogdom Luxemburg. 
 

Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van 
meer dan 850.000 m².  

 
De reële waarde van haar portefeuille werd op 30 september 2016 op 2.449,5 miljoen € geraamd.  

De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen 
die waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  

 
Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels. De Vennootschap hanteert een 

strategie die gericht is op de optimalisering van haar resultaten op de lange termijn.  
 

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijke 

verantwoordelijkheid altijd centraal.  
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