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1. Kennisname van het 

Beheersverslag betreffende 

de statutaire jaarrekeningen 

per 31 december 2015 en 

betreffende de geconsoli-

deerde jaarrekeningen per 

31 december 2015



2015 Highlights
Befimmo ends its 20th fiscal year with solid results
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€3.45 /share

 Befimmo is in strong position to face the future

DIVIDEND 

FORECAST 2016

> Positive change in fair value (+0.46%)

> EPRA earnings of €3.89/share, higher than forecast (€3.62/share)

> Increased net result at €4.41/share, compared with €3.19/share in 2014 

> Net asset value of €54.96/share (€54.00/share in Dec. 2014)

> LTV ratio of 45.66% compared with 45.21% in Dec. 2014

> Final dividend of €0.86/share confirmed (€3.45/share over the fiscal year) 

> Strong 3-year EPRA earnings forecast
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2015 Highlights
Acquisition of the Gateway project

> 34,000 m² off-plan

> Let 18 years to Deloitte

> Handover and start of 

lease: end of 2016

> Gross initial yield: 4.65%

> Provisional investment 

amount of ±€140 million

> At least BREEAM “Very 

Good” in Post 

Construction

> Reinforcing the dividend 

in the long term

> €0.18/share* contribution 

to EPRA earnings

*See press release of 10 March 2015: www.befimmo.be. 

http://www.befimmo.be/
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2015 Highlights
Letting activity

> 28,100 m² of leases signed compared with 24,000 m² in 2014

> 51% new leases [25 transactions] 

& 49% renewals [23 transactions]

> Stable like for like net rental income

Anchor tenant signed in the 

Triomphe building: 4,200 m² | 9 yrs.

*As at 30 September 2015. 
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Two trends over 2015:

> Long-term leases have benefited from the yield compression 

(gross potential yield of 5.12%* on properties leased >9 yrs. | 56% of portfolio)

> Buildings located in Brussels decentralised/periphery and/or with leases

approaching expiry have seen declines in value

(gross potential yield of 8.26%* on properties leased <9 yrs. | 44% of portfolio)

2015 Highlights
Positive change in fair value (+0.46%)

€2,285.2
million

€2,388.3
million

*On properties available for lease including Gateway.
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Brussels office market
Decreasing vacancy

Take-up by occupant type
Vacancy evolution

Reconversion

Development pipeline

Lack of Grade A buildings

10.10% vacancy compared with 10.63% end 2014
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Brussels office market
Rental growth

Prime Brussels rental values

> Limited development

pipeline and limited

Grade A availability should

lead to rental growth in 

prime CBD locations in 

case of economic recovery
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Brussels office market
Investment volume

Investment volume

> € 1.06 billion was injected into the Brussels office market
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Portfolio metrics
Solid portfolio fundamentals

AMCA

Geographical spread of portfolio (based on fair value) Tenants by sector
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Value creating projects
Brussels North area

Gare du Nord
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Value creating projects
Brussels North area

> End of lease Noord Building at 

the latest beginning 2018

> Building permit expected in 2016

> Fully passive office building

> BREEAM “Outstanding” in 

Design phase

> Indicative investment: 

€150 million

> Expected gross initial yield on 

investment: >6.5% 

Quatuor Building | 60,000 m²

Currently Noord Building
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Value creating projects
Brussels North area

> Implementation of building permit 

> Works according to commercialisation

> Fully passive office building

> BREEAM “Outstanding” in Design 

phase

> Indicative investment: €140 million

> Expected gross initial yield on 

investment: >6.5%

WTC IV | 53,500 m²

> End of lease: end 2018

> Different scenarios analysed

> Future value creation

> Partnership | co-ownership

WTC II | 49,400 m²WTC IV, currently a plot of land
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Value creating projects
Paradis Express in Liège

> 2014: Fedimmo launched a call for projects 

> 2015: Paradis Express project assigned as 

winner

> ±2016/2017: Building permission process & 

start 

> Disposal of residential part foreseen

> MIPIM Award “Best Futura Project”

http://www.mipimawards.com/
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Value creating projects
The way we work is changing

> Befimmo is offering full and personalised services

> Property management

> Space planning and project management

> Environmental support 

> Facility management

> Befimmo offers well-equipped buildings

 Facilitating our tenants’ lives

www.ikarospark.be

Co-working spaces
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20-year track record in quality offices
Befimmo’s pure player strategy

Befimmo offers its tenants quality properties that are 
flexible, efficient, well equipped and located near major transport hubs 
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Forecasts & dividend guideline
Assumptions & EPRA earnings forecast

Dividend forecast of €3.45 per share for the 2016 fiscal year



Share performance
Evolution of the Befimmo share

19

-3.1
BEFIMMO GROSS

RETURN 2015

%

BEFIMMO GROSS 

ANNUALISED RETURN 

OVER 20 YEARS

%7.5

(a) Source: KBC Securities

(b) Source: Kempen & Co. Based on trading all platforms.

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

return index of the BEL 20 and EPRA/NAREIT Europe(a)

Market cap: 

€1.3 billion 

Average daily

turnover(b): 

79 607



> As a BE-REIT Befimmo needs to have the financial 

flexibility in order to be competitive and to seize the 

investment opportunities in line with its strategy and that

create value in the long term for its shareholders
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Share performance & governance
EGM 2016 | Autorised capital
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20-year track record in quality offices
Solid fundamentals

> Leading Belgian REIT (SIR/GVV)

> Pure player in quality offices, 

located in Belgium (mainly

Brussels) and the Grand-Duchy of 

Luxembourg

> Portfolio value of €2.4 billion 

(>850,000 m²)

> Rental income: ±€140 million

> In-house and proactive portfolio 

management

> Listed on Euronext Brussels > Market cap of €1.3 billion



Q&A

BUILDING 

STORIES

STORIES OF 

BUILDINGS



Dagorde

2. Kennisname van het verslag

van de Commissaris betreffende

de statutaire jaarrekeningen per

31 december 2015 en de

geconsolideerde jaarrekeningen

per 31 december 2015



Dagorde

3. Kennisname van de 

statutaire en de 

geconsolideerde 

jaarrekeningen afgesloten 

per 31 december 2015

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 2015 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 2015 werden afgesloten. Deze

documenten maken deel uit van het Jaarlijks

Financieel Verslag 2015 van de Vennootschap, dat

beschikbaar is op de website en op de

maatschappelijke zetel van de Vennootschap.



Dagorde (punt 3)

Condensed consolidated P&L (IFRS)
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Dagorde (punt 3)

(a) Although the commercial paper has to be recorded as a current liability as per IAS 1, the

Company has confirmed bank lines in excess of one year as a back-up for the commercial

paper.

Condensed consolidated balance sheet
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Dagorde

4. Goedkeuring van de 

statutaire jaarrekeningen 

afgesloten per 

31 december 2015 en 

bestemming van het 

resultaat per 

31 december 2015



Dagorde (punt 4)
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Dagorde (punt 4)
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Dagorde

Rekening houdend met het nettoresultaat van het boekjaar 2015 van 97.895.183,36 €,

het overgedragen resultaat op 31 december 2014 en het resultaat van de verkoop van

eigen aandelen, bedraagt het te bestemmen resultaat 225.792.269,40 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 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 aandeel, uitgekeerd in december 2015 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van

0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 30;

- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 

31 december 2015 en bestemming van het resultaat 

per 31 december 2015

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
30



Dagorde

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de

uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2015 tot 31 december 2015.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 

mandaat in de loop van het boekjaar 2015

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



Dagorde

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de

uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van

1 januari 2015 tot 31 december 2015.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 

mandaat in de loop van het boekjaar 2015

32
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Annick Van Overstraeten als onafhankelijk Bestuurder, voor

een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Van

Overstraeten 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 voor de niet-uitvoerende

Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

De Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft dit voorstel tot benoeming

goedgekeurd.

7. Benoeming van een 

onafhankelijk Bestuurder

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming wordt voorgesteld in de punten 7 en 8 van de dagorde, is opgenomen

in het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 dat op de website (www.befimmo.be) en op de maatschappelijke zetel van de

Vennootschap beschikbaar is.

Voor de beoordeling van het criterium betreffende het maximum van drie opeenvolgende mandaten, met een totale duur van

maximaal twaalf jaar, in dezelfde Raad van Bestuur (één van de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het

Wetboek van Vennootschappen), houdt de Vennootschap rekening met de mandaten die door de voorgestelde personen als

onafhankelijk Bestuurder reeds werden uitgeoefend - als Bestuurder natuurlijke persoon, of als vertegenwoordiger van een

rechtspersoon Bestuurder - van Befimmo NV.

33
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

Voorstel tot benoeming van de heer Kurt De Schepper als Bestuurder, voor een

periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor

de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30

april 2013 werd vastgelegd.

De FSMA heeft dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.

8. Benoeming van een 

niet-uitvoerend Bestuurder

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming wordt voorgesteld in de punten 7 en 8 van de dagorde, is opgenomen

in het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 dat op de website (www.befimmo.be) en op de maatschappelijke zetel van de

Vennootschap beschikbaar is.

Voor de beoordeling van het criterium betreffende het maximum van drie opeenvolgende mandaten, met een totale duur van

maximaal twaalf jaar, in dezelfde Raad van Bestuur (één van de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het

Wetboek van Vennootschappen), houdt de Vennootschap rekening met de mandaten die door de voorgestelde personen als

onafhankelijk Bestuurder reeds werden uitgeoefend - als Bestuurder natuurlijke persoon, of als vertegenwoordiger van een

rechtspersoon Bestuurder - van Befimmo NV.

34
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde

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 2015 werd afgesloten.

9. Remuneratieverslag

35
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.



Dagorde (punt 10, slide 1/4)

10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de volgende 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 artikel 5.3 van de private plaatsing van schuld van 45 miljoen € die op

21 april 2015 met Bank Degroof voor een duur van 7 jaar werd afgesloten. Krachtens deze bepaling, zouden de

obligatiehouders, bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die

in onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de

Vennootschap, die door een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd

worden, waarna deze rating niet meer als “Investment grade” (“van goede kwaliteit”) beschouwd zou worden

binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijzing, een vervroegde gehele of

gedeeltelijke terugbetaling van hun deelneming in de private plaatsing van schuld kunnen vragen.

b) 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, die op 15 juni 2015 werd

afgesloten, voor de verlenging van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de

Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”). Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de

Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk

van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van

deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als

Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze

wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen

weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen,

haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle

bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn.

De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van

het Wetboek van Vennootschappen.
36



Dagorde (punt 10, slide 2/4)

c) 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, die op 15 juni 2015 afgesloten werd, en die

de kredietlijn die vooreerst op 19 maart 2013 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) wijzigt.

Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van

personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden

hebben op het moment van de ondertekening van deze 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 kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn

kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar

verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die

geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en

“die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

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 omzetting van een kaskredietlijn in een nieuwe kredietlijn, die

op 15 juni 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”). Krachtens dit artikel zou Belfius, bij

overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg

handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de

ondertekening van deze 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 kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een

roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren

en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de

overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg

handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden

37



Dagorde (punt 10, slide 3/4)

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 de kredietovereenkomst, die op 31 juli 2015 werd afgesloten tussen

de Vennootschap en BECM Bank (“BECM”). Krachtens dit artikel zou BECM, bij overname van de controle over de Vennootschap

door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle

over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), 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 kan hebben op de overeenkomst, opnames van de

kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien

werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle

bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term

“controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige

eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis

volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

f) 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 op 25 september 2015 werd afgesloten

tussen de Vennootschap en Bank Degroof (“Degroof”). Krachtens dit artikel zou Degroof, bij overname van de controle over de

Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen

die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een

gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Degroof (om redelijke redenen, die aan de

Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de

overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een

opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren,

inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en

betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal,

de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen”

hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden

38



Dagorde (punt 10, slide 4/4)

g) 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 verlengingsovereenkomst, die op 15 december 2015 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op

23 december 2010 afgesloten werd tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis Bank (“BNP”). Krachtens dit artikel zou BNP, bij overname

van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van

de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een

gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BNP (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap

worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de

kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar

verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden

conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of

onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de

termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

h) 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 verlengingsovereenkomst, die op 18 februari 2016 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 12

november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en ING Bank (“ING”). Krachtens dit artikel zou ING, bij overname van de controle

over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die

de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), 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, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren

(behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren

en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die

onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50%

van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen”

hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Het tiende voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in acht overeenkomsten die de Vennootschap

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

10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van 

controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
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Voorstel om aan de Gedelegeerd Bestuurder, 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.

11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de 

genomen besluiten

Het elfde 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.

40
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1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven 

en in pand te nemen

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane kapitaal

2.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot  

de hernieuwing van het toegestane kapitaal

2.2 Voorstellen van besluiten

3. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten
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Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van

Vennootschappen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in artikel

11.1 van de statuten, om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de

Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en

hoger dan 115% kan zijn van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de

verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het

totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse

dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen,

overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap.

De FSMA heeft het voorstel tot hernieuwing van de toestemming van verwerving en

inpandneming van eigen aandelen goedgekeurd.

1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen 

aandelen te verwerven en in pand te nemen

Het eerste voorstel van besluit heeft betrekking op de verlenging voor een nieuwe periode van 5 jaar (deze periode is wettelijk

bepaald) van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur en de rechtstreekse dochterondernemingen van de

Vennootschap om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen, op de beurs of op andere

manieren, voor een per aandeel vastgestelde minimale of maximale tegenwaarde, en dit ten belope van maximum 10% van

het totaal uitgegeven aandelen. Deze machtiging zal pas in werking treden op de datum van de publicatie van deze

beslissing. Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur en de bovenvermelde

rechtstreekse dochterondernemingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011 beëindigen.

45De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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2.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met

betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal

Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, alinea 2 van het Wetboek van

Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband

met het voorstel tot hernieuwing van zijn machtiging betreffende het toegestane

kapitaal.

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal
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2.2 Voorstellen van besluiten

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal

Het is voor de Vennootschap belangrijk om over de nodige financiële flexibiliteit te beschikken die, enerzijds, haar in staat zal stellen 

snel in te gaan op gelijk welke marktkans die zich voordoet en, anderzijds, nieuwe investeringen, die kaderen in haar strategie en 

waarde creëren voor de aandeelhouders, door middel van eigen middelen te financieren, terwijl ze haar schuldniveau beheerst.

Bijgevolg stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders voor om de machtiging om het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap in één of meerdere malen, te verhogen, voor een duur van vijf jaar te hernieuwen (deze periode is wettelijk bepaald), 

overeenkomstig de hierna vermelde termen en modaliteiten:

- ten belope van een maximumbedrag van 334.464.491,53 €, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging 

door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap;

- ten belope van een maximumbedrag van 66.892.898,30 €, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging 

door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de 

Vennootschap (het onherleidbaar toewijzingsrecht is wettelijk het enige mogelijke alternatief voor een GVV in geval van afschaffing 

van het voorkeurrecht in het kader van een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten);

- ten belope van een maximumbedrag van 66.892.898,30 €, in alle andere gevallen.

In ieder geval zal het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kunnen worden met meer 

dan het bedrag van het huidige maatschappelijk kapitaal (334.434.491,53 €). Het huidige maatschappelijk kapitaal vloeit onder 

andere voort uit de inbreng in natura van gebouwen en de voorschotten op dividend in aandelen (of in contanten), in het kader van 

het toegestane kapitaal.

Het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van zijn machtigingen inzake het toegestane 

kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, is beschikbaar op de zetel van 

de Vennootschap en op haar website (www.befimmo.be).

De Raad van Bestuur nodigt u uit om de hierboven voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem

voor elk van de punten 1°), 2°), 3°) en 4°). 47
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2.2 Voorstellen van besluiten

Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de

Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, (ingevolge de notulen

bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer

2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de

publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de

artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen,

te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd

eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €) indien de te verwezenlijken

kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met

inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals

voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal
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2.2 Voorstellen van besluiten

Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de

Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, (ingevolge de notulen

bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer

2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de

publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de

artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen,

te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

2°) zesenzestig miljoen achthonderdtweeënnegentigduizend achthonderd

achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 €), indien de te verwezenlijken

kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met

inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de

Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014

betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen;

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal

49De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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2.2 Voorstellen van besluiten

Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone

Algemene Vergadering van 22 juni 2011, (ingevolge de notulen bekendgemaakt in de bijlagen van het

Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een

nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk

kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in

één of meerdere malen, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

3°) zesenzestig miljoen achthonderdtweeënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro

en dertig cent (66.892.898,30 €) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de

hierboven vermelde punten 1°) en 2°);

met dien verstande dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane

kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd

vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €).

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal
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en bijgevolg:

4°) De alinea’s 1 tot 4 van artikel 7 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

“De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren, op de data, volgens de voorwaarden en

modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:

1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR)

indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de

aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

2°) zesenzestig miljoen achthonderdtweeënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR), indien de te

verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de

aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde

vastgoedvennootschappen;

3°) zesenzestig miljoen achthonderdtweeënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR) voor elke andere

vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°)

met dien verstande dat in ieder geval, het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan

driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR)

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan enkel beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Onder dezelfde voorwaarden kan de Raad van Bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.

Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het

proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2016.

De machtiging is hernieuwbaar.”

De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.

2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane 

kapitaal

51De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
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Voorstel van besluit:

Voorstel om:

- aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de

genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling toe te kennen;

- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden teneinde de

neerlegging en publicatie van de onderhavige akte te verzekeren, alsook de

coördinatie van de statuten, ingevolge de genomen beslissingen, en dit, zowel in

het Frans als in het Nederlands, toe te kennen.

3. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de 

genomen besluiten

Het derde voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van de

Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en, onder meer, om alle formaliteiten te vervullen die

noodzakelijk zijn voor de coördinatie van de statuten en de bekendmaking van de beslissingen van de

Vergadering.
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Aandeelhoudersagenda

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 dinsdag 26 april 2016

Uitkering van het dividendsaldo van het boekjaar 2015 op vertoon van coupon nr. 30

- Ex-date woensdag 4 mei 2016

- Record date donderdag 5 mei 2016

- Uitbetaling vanaf vrijdag 6 mei 2016

Tussentijdse verklaring  op 31 maart 2016 woensdag 4 mei 2016(1)

Publicatie van de halfjaarresultaten en online publicatie van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016 woensdag 20 juli 2016(1)

Tussentijdse verklaring op 30 september 2016 donderdag 27 oktober 2016(1)

Uitkering van het voorschot(2) op dividend van het boekjaar 2016 op vertoon van coupon nr. 31

- Ex-date maandag 19 december 2016

- Record date dinsdag 20 december 2016

- Uitbetaling vanaf woensdag 21 december 2016

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2016 donderdag 16 februari 2017(1)

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(2) van het boekjaar 2016 op vertoon van coupon nr. 32

- Ex-date woensdag 3 mei 2017

- Record date donderdag 4 mei 2017

- Uitbetaling vanaf vrijdag 5 mei 2017

(1) Publicatie na sluiting van de beurs.
(2) Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur. 55



Disclaimer

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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Contact information

Address: Chaussée de Wavre 1945, 1160 Brussels

Tel.: +32 2 679 38 60

Email: contact@befimmo.be

Consult our

Annual Financial Report 2015Visit our new corporate website 

www.befimmo.be

and consult our

Annual Financial report 2015


