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Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie is de prioriteit van Befimmo de 
gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, medewerkers en partners te behouden. Daarom werd, 
in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het 
vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, beslist om de procedures 
voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering van dinsdag 28 april 2020 (de “Algemene 
Vergadering”) aan te passen.  
 
De nieuwe procedures voor deelname worden vermeld in de bijgewerkte oproeping die beschikbaar is op 
de Befimmo-website:https://www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen. 
 
De Algemene Vergadering wordt schriftelijk gehouden, zonder de fysieke aanwezigheid van de 
aandeelhouders en hun gevolmachtigden. De aandeelhouders zullen dus alleen op afstand kunnen 
stemmen vóór de Algemene Vergadering, per post of door een volmacht te bezorgen aan Befimmo (of 
aan een door de Raad van Bestuur aangeduide persoon). 
 
Per correspondentie stem- en volmachtformulieren zijn beschikbaar op de Befimmo-website: 
https://www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen. Er zijn geen wijzigingen in de 
agendapunten en de voorgestelde resoluties. 
 
Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevuld stemformulier per post hebben opgestuurd, wordt 
rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte stemmen of onthoudingen en hoeft de 
aandeelhouder geen verdere actie te ondernemen. Ook voor aandeelhouders die reeds een geldig 
ingevuld volmachtformulier met steminstructies hebben opgestuurd en een derde partij als 
volmachthouder hebben aangewezen, zal rekening worden gehouden met de stemmen of onthoudingen 
die in een dergelijke volmacht zijn uitgedrukt, zonder dat de aandeelhouder een aanvullend formulier hoeft 
in te vullen.  
 
Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben 
opgestuurd,  verzoeken wij hen alleen de bijgewerkte formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de 
Befimmo-website: https://www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen. 
 
Aandeelhouders hebben uiteraard nog steeds het recht om vragen te stellen, maar alleen schriftelijk 
voorafgaand aan de Algemene Vergadering, per gewone post of per e-mail. De antwoorden op deze 
vragen zullen ten laatste op de dag van de Algemene Vergadering (voor het begin van de vergadering) 
op de website van Befimmo worden gepubliceerd. 
 
Volmachtformulieren, stemformulieren per correspondentie en vragen over agendapunten moeten uiterlijk 
op vrijdag 24 april 2020 door Befimmo zijn ontvangen. 
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