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Kennisname van het beheersverslag 

betreffende de statutaire 

jaarrekeningen en betreffende de 

geconsolideerde jaarrekeningen per 

31 december 2018



A business model based on strong fundamentals
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€3.24 
2018 Net 

result/share

A dynamic 2018

€3.45 
gross/share

2018 FY dividend

€3.68 
2018 EPRA

earnings/share

€56.42
NAV/share

43.62%
LTV ratio

Q1 2019
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Strategic acquisition of Silversquare
The first 

BeLux

network
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Silversquare will decide where coworking

spaces will be programmed, in the 

Befimmo portfolio or on other external

strategic locations.



Brussels North area: opportunities in a good timing 
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ZIN 

project

Quatuor project
North 

Area 

Brussels 

CBD

Louise 

Area

European 

quarter



ZIN

9

Successor of WTC 1 & 2

Development of a multifunctional site 

covering 110,000 m²:

 70,000 m² of office space

 5,000 m² of coworking

 14,000 m² of housing – 127 apartments

 16,000 m² of hotel – 240 rooms

 as well as sport, hospitality and retail 

space 

Estimated total construction cost of the 

project: €375 million 



ZIN | 70,000 m² of offices fully pre-let
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Largest transaction on the Brussels 

office market in over ten years

 70,000 m² let to the “Vlaamse 

Overheid”

 Fixed 18 years lease term

 Start of lease in 2023



ZIN | A smooth process 
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31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Lease WTC 2 

Befimmo participating
in the public tender of 

the “Vlaamse Overheid”

October 2017

Permit 
introduction

July 2018

Temporary occupation WTC 1 and
co-creation process

Permit expected

2020

Belgian
Architecture contest

September 2017

70,000 m² prelet
to the “Vlaamse 

Overheid”

& 

Start of phase 1 
of works

Q1 2019

End of lease WTC 2

31 December 2018

Delivery of ZIN

2023

Start of the 18 years
lease with the

“Vlaamse Overheid”

International 
architecture contest

December 2016



ZIN | The movie
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 18 years lease on the office part 

 reinforcement of the predictability of the revenues

 Estimated total construction cost: €375 million 

 Yield on total investment: ± 4.5%

The ZIN project will be financed:

 by means of debt

 by part of the proceeds generated by the dynamic management of the portfolio 

announced in February 2019

 Structured in line with the Befimmo financing policy

ZIN | Financing of the project
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 1/3 prelet (22,000 m²)

 Works started early 2018

 Delivery as from early 2021

 Indicative construction cost €157 million

 Yield on total investment(1) of more than 5.3%

 www.quatuor.brussels

Quatuor | Brussels North area

P 14
(1) Land included.
The full portfolio pipeline is published on page 9 of press release on Befimmo’s annual results 2018. 

60,000 m²
coworking space planned

http://www.quatuor.brussels/


 Full renovation to ensure maximum 

comfort and flexibility

 Delivery: Q1 2020

 Renovation cost: €20 million

 Yield on total investment(1) is 

approximatively 5.5%

Brederode Corner | Brussels Centre
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7,000 m²

(1) Land included.
The full portfolio pipeline is published on page 9 of press release on Befimmo’s annual results 2018. 



 Permit obtained

 Works from 2019 to 2021

 Estimated construction cost: 

€82 million(1) 

 Yield on total investment should

exceed 6%(2)

Paradis Express | Liège (Wallonia)

P 16
(1) Construction cost including other functions than offices.
(2) Land included - calculated on the office investment (€50 million).

Offices | 2 buildings

Residential | 5 buildings (170 apartments)

Retail 

Complementary functions

35,000 m² | 21,000 m² offices

Disposal of a residential

building to Gands: YUST 

coliving concept

coworking

space planned



Brussels take-up (m²) and # of deals New supply and pipeline, in 000s m²

Brussels office market | Occupier market
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Vacancy by building grade (m²) and

Brussels vacancy rate (%)
Prime and average rents, in €/m²/year

361,000 m²

2018 office 

take-up in 

Brussels

7.98%

Q4 2018 

vacance rate

(lowest level since 2001)



Brussels office market | Coworking market
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Coworking take-up (in 000s m²) and # of deals 72,500 m²

2018 Brussels co-working take-up

= 20% 

total letting activity 2018

= 1% 

total Brussels office stock

In line with average of main European 

cities (excluding UK) 

In
 0

0
0

s
 m

²



Brussels office market | Investment market
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Invested volumes in Belgium by sector, in € millions

€1.9 billion 

2018 Brussels 

office investment

Prime office yields



3-year EPRA earnings forecast
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2019 DIVIDEND 

FORECAST

€3.45
gross/share

GROSS DIVIDEND 

YIELD OF 

6.6% 
on a share price of €51.90

as at 25 April 2019

2018 2019 2020 2021

EPRA earnings real-estate operator

(in € per share) 3.68 3.31 3.13 3.16

Contribution to the EPRA earnings of 

the coworking activity

(in € per share - group share)
N/A 0.05

Total EPRA earnings

(in € per share – group share)
3.68 3.36

At constant perimeter
Figures as published in Annual Financial Report 2018



Dynamic portfolio rotation

Hypothetic disposal(s) for an amount of €100 million

( This scenario is not included in the calculation of the EPRA earnings forecast. ) 

Forecast and dividend policy

P 21

(€ per share) 2019 2020 2021

Forecasted EPRA earnings 3.30 3.12 3.15

Impact on EPRA earnings (loss building 

contribution)
-0.07 -0.15 -0.14

Capital gain on investment value 0.84

Cumulated impact on distribution 

capacity
0.77 0.62 0.48

 Befimmo plans to increase
turnover in its portfolio

 This will allow recovering of the
investment value and cristallization
of capital gains

 Capital gains could partially be
used to cover the absence of 
contribution to EPRA earnings of 
the properties sold (for more than
4 years, sufficient time to make 
new investments creating value)



Granting of a leasehold of 99 years 

on the Pavilion building

 Located in the Leopold district of Brussels 

 Fully occupied by the European Commission for a residual

period of some 6 years

 Total amount of the transaction: €93 million

 Net distributable capital gain of €14.6 million

 IRR: 7.12%

 Exit yield: 4.95%

 Dilution of EPRA earnings: no impact on dividend forecast 

(€3.45 / share)

Dynamic portfolio rotation

First transaction 

P 22



Performance of Befimmo’s total return index in relation to the total return index of the 

BEL20 and EPRA Developed Europe Index(1) (Figures up to 12 April 2019)

Share performance

P 23
(1) Source: KBC Securities 
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Premium/discount to NAV

Share performance
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European REITs Offices
Premium/Discount 

(25 April 2019)

Fabege 6%

Wihlborgs 2%

Castellum -2%

PSP Swiss Property -3%

Befimmo -8%

Colonial -9%

Entra Eiendom -9%

Great Portland -10%

Hufvudstaden -10%

Kungsleden -10%

Workspace -12%

NSI -12%

Alstria -13%

Derwent London -15%

Gecina -17%

COIMA -36%

Average Offices -9%



Proposal of merger by acquisition of the subsidiary Beway by Befimmo: 

 Simplification of the Befimmo group structure

 Optimization of management costs

2,659,828 new Befimmo shares will be created:

 Good timing

 Shares in Befimmo group  no dilution of NAV and EPRA earnings

 To finance potential accretive growth

Preparing the future
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Kennisname van het verslag van de 

Commissaris betreffende de statutaire 

jaarrekeningen en de geconsolideerde 

jaarrekeningen per 31 december 2018



Kennisname van de statutaire en de 

geconsolideerde jaarrekeningen 

afgesloten per 31 december 2018

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking 

en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde 

jaarrekeningen van de Vennootschap die op

31 december 2018 werden afgesloten, evenals van het 

beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het Verslag 

van de Commissaris over de statutaire en de 

geconsolideerde jaarrekeningen die per 31 december 2018 

werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van 

het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 van de Vennootschap, 

dat beschikbaar is op de website (www.befimmo.be) en op 

de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.



+2.41%

EPRA 

Like-for-like 

Net rental

growth

Condensed

consolidated

P&L (IFRS)

Financial results 2018

P 29

(in € thousand) 31.12.2018 31.12.2017

Net rental result 143 566 142 431

Net rental result excluding spreading 143 119 141 172

Spreading of gratuities/concessions 447 1 260

Net property charges -13 588 -11 932

Property operating result 129 978 130 499

Corporate overheads -14 282 -12 199

Other operating income and charges - 447 -1 252

Operating result before result on portfolio 115 249 117 048

Operating margin 80.3% 82.2%

Gains or losses on disposals of investment properties 343 21 798

Net property result 115 592 138 846

Financial result (excl. changes in fair value of financial assets 

and liabilites)
-20 545 -19 750

Corporate taxes - 785 -1 642

Net result before changes in fair value of investment 

properties and financial assets and liabilities 
94 263 117 455

Changes in fair value of investment properties -5 514 13 429

Changes in fair value of financial assets and liabilities -5 901 5 186

Changes in fair value of financial assets and liabilities 

and investment properties
-11 415 18 615

Net result 82 847 136 070

EPRA earnings 94 139 95 657

Net result (in € per share) 3.24 5.32

EPRA earnings (in € per share) 3.68 3.74

€3.45

Gross/share 

2018 FY 

dividend

EPRA earnings guidance for 
2018 was €3.64 per share



Condensed

consolidated

balance sheet

Financial results 2018

P 30

(in € million) 31.12.2018 31.12.2017

Investment and held for sale properties 2 655.3 2 494.4

Other assets 79.8(a) 64.8

Total assets 2 735.1 2 559.1

Shareholders' equity 1 443.2 1 448.5

Financial debts 1 178.5 1 002.1

non current 735.5 484.3

current(b) 443.0 517.8

Other debts 113.4 108.5

Total equity & liabilities 2 735.1 2 559.1

LTV(c) 43.62% 39.61%

(a) The figures as at 31 December 2018 include the participation in Silversquare.
(b) According to IAS 1 the commercial paper needs to be recorded as a current liability. It is important to note that the Company has confirmed back-up lines (in excess of one year) for the commercial paper. 
(c) The figures take into account that 75% of the dividends have been paid.

31.12.2018 31.12.2017

NAV (in €/share) 56.42 56.63

EPRA NAV (in €/share) 57.02 57.03

EPRA NNNAV (in €/share) 55.93 56.35



Goedkeuring van de statutaire 

jaarrekeningen afgesloten per

31 december 2018 en bestemming van 

het resultaat per 31 december 2018

P 31



Dagorde (punt 4)
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CONDENSED STATUTORY PROFIT & LOSS ACCOUNT (€ thousand) 31.12.2018 31.12.2017

Net rental result 83 380 84 016

Net property charges -10 667 -9 430

Property operating result 72 713 74 586

Overheads -9 094 -7 679

Other operating income and expenses - 684 -1 174

Operating result before result on portfolio 62 935 65 733

Gains & losses on disposals of investment properties 0 21 525

Changes in fair value of investment properties -26 106 -20 350

Operating result  36 829 66 908

Financial result (excl. changes in fair value of financial assets and liabilities) 25 092 123 070

Changes in fair value of financial assets and liabilities 21 186 -52 596

Taxes - 260 -1 302

Net result 82 847 136 079

Other comprehensive income - actuarial gains and losses on pension 

obligations - non-recyclable 111 357

Total comprehensive income 82 958 136 436



Dagorde (punt 4)
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CONDENSED STATUTORY BALANCE SHEET (€ thousand) 31.12.2018 31.12.2017

Investment properties 1 447 243 1 311 296

Other assets 1 253 595 1 206 083

Non current 1 010 966 881 640

Current 242 629 324 443

Total Assets 2 700 838 2 517 378

Shareholders' equity 1 443 210 1 448 500

Financial debts 1 152 454 970 553

Other liabilities 105 173 98 325

Total Equity and Liabilities 2 700 838 2 517 378



4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen 

afgesloten per 31 december 2018 en bestemming van 

het resultaat per 31 december 2018
Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2017 van 150.243.133,56 € en het 

nettoresultaat van het boekjaar 2018, bedraagt het te bestemmen resultaat 233.090.428,84 €.

Voorstel om :

• de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk 

Besluit van 13 juli 2014 over de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen 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 2,59 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, 

anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 37;

• ten slotte het saldo opnieuw over te dragen

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

Dagorde

P 34



5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van 

hun mandaat in de loop van het boekjaar 2018

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de 

uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2018 tot 31 december 2018.

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

Dagorde

P 35



6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van

zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2018

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de 

uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2018 tot 31 december 2018.

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

Dagorde

P 36



7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de Heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 Brussel, Jan 

Jacobsplein 6, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop 

van de Gewone Algemene Vergadering van 2021. De Heer Querton beantwoordt 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 worden 

in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende 

Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

De heer Querton (1961) heeft een diploma in de rechten (UCL) en een MBA van INSEAD-CEDEP (Fontainebleau). 

Vincent Querton heeft erkende ervaring in de bank- en vastgoedsector in België en in het buitenland. Hij was Chief 

Operating Officer van Fortis Real State (later AGRE) van 1996 tot 2002 (gedurende die tijd was hij Voorzitter van Devimo

en lid van het Directiecomité van Interparking). Hij was vervolgens actief bij Jones Lang Lasalle (JLL) van 2003 tot 

februari 2017 als International Director en CEO Benelux. Sinds oktober 2017 is hij CEO van de GVV Ascencio, die 

gespecialiseerd is in de Retail sector (commercieel vastgoed voornamelijk gelegen in de randgebieden van steden).

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

Dagorde
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8. Hernieuwing van het mandaat van een uitvoerend 

Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Benoît De Blieck, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Zeedijk –

Het Zoute 773, als uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar 

die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.

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

Dagorde

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming of de hernieuwing wordt voorgesteld van punt 7 tot punt 9 van de 

dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 dat beschikbaar is op de website en op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 
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9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend 

Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Benoît Godts, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, 

Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee 

jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Dit mandaat zal bezoldigd 

worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende 

Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

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

Dagorde

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming of de hernieuwing wordt voorgesteld van punt 7 tot punt 9 van de 

dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 dat beschikbaar is op de website en op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 
P 39



10. Remuneratieverslag

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en 

Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporate-governanceverklaring van het 

beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2018 werd 

afgesloten. 

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

Dagorde 
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11. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking 

tot de wijziging van controle in overeenkomsten die 

de Vennootschap verbinden
a) 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 twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 21 december 2018 werden afgesloten. 

b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 8.2 van 

de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 21 december 2018 werden afgesloten. 

c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling van 

toepassing op de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 29 november 2018 onder de vorm van een private plaatsing met een looptijd van 8 jaar voor een totaalbedrag van 66,5 

miljoen €. 

d) 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 tussen de Vennootschap en de bank Société Générale op 12 oktober 2018 werd afgesloten.

e) 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 

twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en de bank Agricultural Bank of China (“ABC”) op 26 juni 2018 werden afgesloten.

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

.

Het elfde voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in zeven overeenkomsten die de Vennootschap verbinden. 

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen moeten zulke clausules goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.

Dagorde
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12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de 

genomen besluiten 
Voorstel om aan een lid van het Directiecomité, 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.

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

Het twaalfde 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.

Dagorde
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13. Varia

Dagorde

P 43



Buitengewone 

Algemene 

Vergadering 2019



1.Voorafgaandelijke formaliteiten : Stukken die kosteloos ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders 

op de website van Befimmo minstens één maand voor het plaatsvinden van deze Algemene Vergadering in 

overeenstemming met artikel 697, §2, 3 en 4 van het Wetboek van Vennootschappen

2.Mededeling, in overeenstemming met artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, van de eventuele 

wijzigingen in de situatie van de twee betrokken vennootschappen, die zijn gebeurd sinds de datum van het 

opstellen van het voornoemde fusievoorstel

3.Fusie en boekhoudkundige impact

4.Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en van de kapitaalverhoging

5.Wijziging van de statuten

6.Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten

Dagorde – Buitengewone Algemene Vergadering 2019 

P 45



1. Voorafgaandelijke formaliteiten : Stukken die kosteloos ter 

beschikking werden gesteld van de aandeelhouders op de 

website van Befimmo minstens één maand voor het 

plaatsvinden van deze Algemene Vergadering in 

overeenstemming met artikel 697, §2, 3 en 4 van het Wetboek 

van Vennootschappen, zijnde: 
1.1 Gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Raad van Bestuur van Befimmo (de « 

Vennootschap »), overnemende vennootschap, en de Raad van Bestuur van de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (Institutionele GVV) naar Belgisch recht 

Beway, onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel, en ingeschreven in het 

rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer 0631.757.238 (« Beway »), over te nemen vennootschap, goedgekeurd op 13 februari 2019, en 

neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 13 februari 2019.

1.2 Bijzonder verslag van de Raad van bestuur van de Vennootschap en bijzonder verslag van de raad van bestuur van Beway over het fusievoorstel, opgesteld in 

overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.. 

1.3 Verslag van de commissaris van de Vennootschap, en verslag van de commissaris van Beway over het fusievoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 695 van het 

Wetboek van Vennootschappen.

1.4 De jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren, de jaarverslagen, en de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren 

van de Vennootschap en over de twee laatste boekjaren van Beway (haar eerste boekjaar werd afgesloten op 31 december 2016 : boekjaar 2015-2016).

1.5 In de mate dat het fusievoorstel dateert van meer dan zes maanden na het einde van het boekjaar waarover de laatste jaarrekeningen rapporteren, het halfjaarlijks financieel 

verslag van de Vennootschap op 30 juni 2018 en haar persbericht van 14 februari 2019 betreffende de jaarresultaten van 31 december 2018, en de tussentijdse cijfers omtrent 

de stand van het vermogen op 31 december 2018 van Beway die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld.
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2. Mededeling, in overeenstemming met artikel 696 van het 

Wetboek van Vennootschappen, van de eventuele wijzigingen in 

de situatie van de twee betrokken vennootschappen, die zijn 

gebeurd sinds de datum van het opstellen van het voornoemde 

fusievoorstel
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3. Fusie en boekhoudkundige impact
Voorstel van beslissingen:

3.1 Voorstel tot fusie met Beway, over te nemen vennootschap, in overeenstemming met het fusievoorstel, goedgekeurd op 13 februari 

2019 (in het Frans en in het Nederlands), en neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 13 februari 

2019, door overname van het volledige vermogen, door middel van de toekenning aan haar enige aandeelhouder (de naamloze 

vennootschap Fedimmo, eigenaar van 83.816 Beway aandelen) van 2.659.828 nieuwe gewone aandelen van Befimmo, hetzij een 

ruilverhouding van 31,734141 gewone aandelen van Befimmo voor één gewoon aandeel van Beway en een globale opleg in geld van 

542,29 EUR.

De nieuwe uit te geven aandelen zullen delen in de resultaten van het boekjaar 2019.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, zal de fusie een retroactieve werking hebben tot 1 januari 2019 om 0h00’01, met tot gevolg dat 

alle transacties gerealiseerd door Beway vanaf 1 januari 2019, boekhoudkundig beschouwd zullen worden als te zijn verwezenlijkt voor de 

rekening van Befimmo. Op boekhoudkundig vlak zullen de financiële gevolgen van deze bepaling behandeld worden overeenkomstig de 

toepasselijke IFRS-normen.

3.2 Boekhoudkundige impact die overeenkomt met de overdracht van de totaliteit van alle activa en passiva van het vermogen van Beway

naar Befimmo. Voorstel om vast te stellen en te acteren dat ten gevolge van de fusie met Beway:

a) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd zal worden ten belope van een bedrag van 38.643.269,06 EUR ; en de 

rubriek uitgiftepremie verhoogd zal worden ten belope van een bedrag van 61.015.201,32 EUR; en dat de rubriek overgedragen resultaat 

zal worden verhoogd met 32.003.015,62 EUR.

b) de 83.816 aandelen die Fedimmo houdt in Beway zullen worden geannuleerd.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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4. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en 

van de kapitaalverhoging
In voorkomend geval, onder voorbehoud van de stemming door de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de over te nemen vennootschap Beway, die zal gehouden worden op 29 

april 2019, van overeenstemmende beslissingen betreffende haar fusie door overneming door de 

Vennootschap, vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en van de 

kapitaalverhoging die er uit voortvloeit, en bijgevolg van de verwezenlijking van de opschortende 

voorwaarde waaraan de wijzigingen van artikels 6 en 49 van de statuten zijn onderworpen.

Het voorstel tot fusie door overneming van Beway door Befimmo (punt 1 tot 4 op de agenda) 

beoogt de structuur van de groep Befimmo te vereenvoudigen en de beheerskosten te 

optimaliseren, aangezien de totaliteit van de Beway-aandelen gehouden worden door Fedimmo, 

een 100% dochteronderneming van Befimmo. Na deze transactie, zal Fedimmo houder van 

Befimmo-aandelen worden.
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5. Wijziging van de statuten
Artikel 6 - Kapitaal: onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de fusie door overneming van Beway, 

voorstel om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

« Het kapitaal ligt vast op vierhonderdentien miljoen tweehonderdzeventigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro en eenenveertig cent 

(410.270.475,41 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen tweehonderdnegenendertigduizend tweeënveertig 

(28.239.042) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen en 

allemaal volledig volstort zijn ».

Artikel 49 – Historiek van het kapitaal: onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de fusie door 

overneming van Beway, voorstel om een punt 49.31 als volgt in te voegen: 

« Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Notaris Damien Hisette te Brussel, op 30 april 2019, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd 

ten belope van een bedrag van achtendertig miljoen zeshonderddrieënveertigduizend tweehonderdnegenenzestig euro en zes cent 

(38.643.269,06 EUR) om het te brengen van driehonderdeenenzeventig miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend tweehonderdenzes euro en 

vijfendertig cent (371.627.206,35 EUR) naar vierhonderdentien miljoen tweehonderdzeventigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro en 

eenenveertig cent (410.270.475,41 EUR) door middel van een uitgifte van 2.659.828 nieuwe gewone aandelen, zonder aanduiding van 

nominale waarde, uitgegeven met coupon n° 38 en volgende aangehecht, met deelname in de resultaten vanaf het boekjaar 2019, volledig 

volstort, ten voordele van Fedimmo NV in het kader van de fusie door overneming van de institutionele gereglementeerde 

vastgoedvennootschap (Institutionele GVV) naar Belgisch recht Beway, onder de vorm van een naamloze vennootschap (RPR Brussel 

0631.757.238), goedgekeurd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2019».

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

Het vijfde voorstel tot besluit beoogt om de statuten te coördineren in functie van de beslissingen die zullen worden 

genomen door de buitengewone algemene vergadering met betrekking tot het hierboven vermelde voorstel tot fusie.
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6. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van 

de formaliteiten
Voorstel tot toekenning :

- aan een lid van het Directiecomité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen 

beslissingen, met de mogelijkheid van delegatie ;

- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de 

publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen 

beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

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

Het zesde voorstel tot besluit beoogt de volmachten toe te kennen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

de door de algemene vergadering aangenomen beslissingen en vooral voor het vervullen van de noodzakelijke 

formaliteiten betreffende de coördinatie van de statuten en de publicatie van de beslissingen.
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Kalender 2019/2020

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

(c) Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.
P 54

Uitkering van het dividendsaldo(a) van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 37

- Ex-date woensdag 8 mei 2019

- Record date donderdag 9 mei 2019

- Uitbetaling vrijdag 10 mei 2019

Tussentijdse verklaring  op 31 maart 2019 donderdag 9 mei 2019(b) 

Publicatie van de half jaarresultaten en online publicatie van het Half jaarlijks Financieel Verslag 2019 donderdag 18 juli 2019(b) 

Tussentijdse verklaring op 30 september 2019 donderdag 24 oktober 2019(b) 

Uitkering van het voorschot(c) op dividend van het boekjaar 2019 op vertoon van coupon nr. 38

- Ex-date woensdag 18 december 2019

- Record date donderdag 19 december 2019

- Uitbetaling vrijdag 20 december 2019

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2019 donderdag 13 februari 2020(b) 

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 vrijdag 27 maart 2020

Gew one Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 dinsdag 28 april 2020

Uitkering van het dividendsaldo(a) van het boekjaar 2019 op vertoon van coupon nr. 39

- Ex-date woensdag 6 mei 2020

- Record date donderdag 7 mei 2020

- Uitbetaling vrijdag 8 mei 2020



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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