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Befimmo NV 
Verslag van de commissaris conform artikel 596 W. Venn. in het kader van een 

kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande 
aandeelhouders 

1. Opdracht 

Conform artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen wij te verklaren dat de in het verslag van de 
Raad van bestuur van Befimmo NV, gedateerd 13 september 2016, opgenomen fincanciële en boekhoudkundige 
gegevens getrouw en voldoende zijn. Dit verslag werd opgemaakt in het kader van de voorziene kapitaalverhoging 
(de "Kapitaalverhoging") van Befimmo NV. Onze opdracht in dit kader werd uitgevoerd conform de toepasselijke 
regelgevingen en richtlijnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

2. Beoogde transactie 

2.1. Beschrijving van de geplande kapitaalverhoging 

2.1.1. KAPITAALVERHOGING EN AANBOD 

De Raad van Bestuur zal tot de Kapitaalverhoging besluiten binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal van de Vennootschap. Krachtens artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag het 
bedrag van het toegestaan kapitaal in het kader van een kapitaalverhoging in speciën met 
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en toekenning vaneen 
onherleidbaar toewijzingsrecht, niet hoger zijn dan EUR 66.892.898,30. Het toegestaan kapitaal 
voor een dergelijke kapitaalverhoging is nog niet gebruikt geweest sinds de toekenning van de 
machtiging aan de Raad van Bestuur en het saldo blijft dus dat bedrag. 

De Yennootschap overweegt (i) een aanbod van 2.557.921 nieuwe aandelen zonder nominale 
waarde (de "Nieuwe Aandelen") tegen een uitgifteprijs (de "Uitgifteprijs") per Nieuw Aandeel 
van EUR 49,75 op basis vaneen ratio van 1 Nieuw Aandeel voor 9. Onherleidbare 
Toewijzingsrechten (de "Ratio") (door middel vaneen openbaar aanbod in België en een aanbod 
gedaan overeenkomstig de krachtens effectenwetten van andere landen toepasselijke beperkingen) 
(het "Toewijzingsrechtenaanbod"), en (ii) een daaropvolgende private plaatsing van de niet 
uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten (de "Scrips") door middel vaneen versnelde 
private plaatsing met vorming vaneen orderboek (accelerated bookbui/ding) (de "Scrips Private 
Plaatsing" en samen met het Toewijzingsrechtenaanbod, het "Aanbod" genoemd). 

De Vennootschap heeft ING Belgium SA/NV en Kempen & Co N.V. aangesteld als global 
coordinators (de "Global Coordinators") en ING Belgium SA/NY, Kempen & Co N.V., Belfius 
Bank NV, BNP Paribas Fortis NV en KBC Securities NV als joint bookrunners (de "Joint 
Bookrunners") voor het Aanbod. 

2.1.2. TOEWIJZINGSRECHTENAANBOD 

Elke houder van gewone aandelen van de Vennootschap za! één (1) Onherleidbaar 
Toewijzingsrecht toegekend krijgen, die door Coupon nr. 31 vertegenwoordigd zal worden, per 
gewoon aandeel van de Vennootschap die deze aanhoudt op 14 september 2016. Onder 
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voorbehoud van de beperkingen vervat in de Verrichtingsnota, zullen houders van Onherleidbare 
Toewijzingsrechten dan gerechtigd zijn om in te schrijven op Nieuwe Aandelen tegen de 
Uitgifteprijs op basis van de Ratio vanaf 15 september 2016 tot en met 22 september 2016 (de 
"lnschrijvingsperiode"), behalve wanneer een aanvulling op het prospectus wordt gepubliceerd. 
Eens uitgeoefend, kunnen de houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten de uitoefening van 
hun Onherleidbare Toewijzingsrechten niet herroepen. Houders van Onherleidbare 
Toewijzingsrechten die dergelijke rechten niet hebben uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode, 
zullen deze niet langer kunnen uitoefenen. Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen tijdens de 
lnschrijvingsperiode worden toegelaten tot de verhandeling en genoteerd worden op Euronext 
Brussels. 

De Onherleidbare Toewijzingsrechten en de Nieuwe Aandelen zullen enkel in België worden 
aangeboden door publicatie van het prospectus bestaande uit het jaarlijks financieel vers lag 2015 
van de Vennootschap dat door de FSMA werd goedgekeurd op 22 maart 2016 als 
Registratiedocument, alsook de Verrichtingsnota (waarin het Eerste Kwartaal Verslag 2016 en het 
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016 door middel van verwijzing zijn opgenomen) en de door de 
FSMA op 13 september 2016 goedgekeurde Samen vatting. De Vennootschap heeft de N ieuwe 
Aandelen of de Onherleidbare Toewijzingsrechten niet geregistreerd onder het effectenrecht van 
andere landen. Daarom mogen de Onherleidbare Toewijzingsrechten en de Nieuwe Aandelen 
enkel in andere landen dan België verhandeld worden overeenkomstig beperkingen krachtens 
effectenwetten. 

2.1.3. SCRIPS PRIVATE PLAATSING 

Onherleidbare Toewijzingsrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode 
zullen automatisch worden omgezet in een gelijk aantal Scrips. De Scrips zullen door de Joint 
Bookrunners voor rekening van de Vennootschap worden aangeboden aan gekwalificeerde 
beleggers (buiten de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Regulation Sonder de 
Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) door middel van een versnelde private 
plaatsing met vorming van een orderboek (accelerated bookbuilding), die verwacht wordt plaats te 
zullen vinden op 23 september 2016. 

Kopers van Scrips in de Scrips Private Plaatsing zullen er zieh onherroepelijk toe verbinden om in 
te schrijven op een aantal Nieuwe Aandelen dat gelijk is aan het aantal Scrips door hen 
aangekocht vermenigvuldigd met de Ratio tegen de Uitgifteprijs. 

2.1.4. KE lMERKEN VAN DE IEUWE AANDELEN 

De Nieuwe Aandelen zullen gewone aandelen zijn van de Vennootschap, zonder vermelding van 
de nominale waarde, volledig volstort in speciën bij hun levering, en zullen elk een gelijke fractie 
van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Elk Nieuw Aandeel za! de houder 
ervan recht geven op één stem. 

De Nieuwe Aandelen zullen worden geleverd in gedematerialiseerde vorm (door inschrijving op 
een rekening door de tussenpersoon van het vereffeningssysteem van Euroclear) of in de vorm van 
aandelen op naam (ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap). Er wordt ~ 
verwacht dat de Nieuwe Aandelen worden aanvaard voor clearing via Euroclear, onder dezelfde 
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ISIN-code als de bestaande aandelen (ISIN 8£0003678894). Betaling en levering van de Nieuwe 
Aandelen wordt verwacht plaats te vinden op 27 september 2016. 

De Nieuwe Aandelen zullen slechts in de winst delen vanaf de datum waarop zij zullen worden 
uitgegeven (met name 27 september 2016, de "Closingdatum"). Met andere woorden zullen de 
Nieuwe Aandelen recht geven op een dividend voor het lopende boekjaar (dat aanving op 1 januari 
2016), pro rata temporis berekend vanaf de datum waarop de N ieuwe Aandelen worden 
uitgegeven (zijnde 27 september 2016) tot het einde van het lopende boekjaar (zijnde 31 december 
2016). Het recht op een dividend pro rata temporis vanaf 1 januari 2016 tot de dag voor de 
Closingdatum zal worden vertegenwoordigd door Coupon nr. 32, en de Nieuwe Aandelen zullen 
aldus worden uitgegeven ex-Coupon nr. 32. 

2.2. Verantwoordering voor het opheffen van het voorkeurrecht van de bestaande 
aandeelhouders 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat een kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en het 
invoeren van een Onherleidbaar Toewijzingsrecht momenteel de beste optie is om financiële middelen op 
te halen overeenkomstig de behoeften van de Vennootschap. 

Overeenkomstig artikel 593 W. Venn., moeten voorkeurrechten voor uitoefening worden aangeboden 
gedurende een termijn van ten minste vijftien ( 15) kalenderdagen. Echter, overeenkomstig artikel 26, § 1 
GVV-Wet, zal, in geval het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven, aan bestaande aandeelhouders een 
onherleidbaar toewijzingsrecht worden verleend dat voor uitoefening moet worden aangeboden gedurende 
ten minste drie (3) werkdagen. 

Het belangrijkste voordeel van het overgaan tot een kapitaalverhoging met opheffing van het 
voorkeurrecht, en bijgevolg het toelaten van een kortere inschrijvingstermijn, is dat dit het risico verbonden 
aan de marktvolatiliteit vermindert. 

Met dit Aanbod tracht de Raad van Bestuur eveneens een evenwicht te bereiken tussen de voordelen van 
een kortere inschrijvingsperiode en de belangen van de Bestaande Aandeelhouders in het bijzonder 
particuliere beleggers. Daarom wordt overwogen dat de Inschrijvingsperiode zes (6) werkdagen za! 
bedragen, wat de Bestaande Aandeelhouders ruim de tijd moet geven om effectief deel te nemen en hun 
rechten uit te oefenen. 

Geiet op (i) het doe! van het Aanbod (het ophalen van financiële middelen die nodig zijn voor het 
financieren van de projecten omschreven in Afdeling 2), (ii) de voordelen van een kapitaalverhoging met 
opheffing van het bovenvermelde voorkeurrecht, en (iii) het belang van de Bestaande Aandeelhouders, is 
de Raad van Bestuur van oordeel dat een kapitaalverhoging met verlening van een onherleidbaar 
toewijzingsrecht, in plaats van een klassiek aanbod met voorkeurrecht, in het belang is van de 
Vennootschap. 

2.3. Financiële gevolgen van de operatie voor de bestaande aandeelhouders 

(a) Verwatering van intrinsieke waarde 

De Uitgifteprijs is lager dan de meest recente intrinsieke waarde van het aandeel bekendgemaakt 
door de Vennootschap (op 30 juni 2016), die EUR 54,42 bedroeg per aandeel (of EUR 52,70 per 
aandeel op een pro-forma basis met de veronderstelling vaneen dividend van EUR 1,725 per 
aandeel, zijnde het pro rata dividend voor het eerste halfjaar van boekjaar 2016). 
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Op basis van de veronderstelling dat het maximum aantal Nieuwe Aandelen uitgegeven is, zou de 
intrinsieke waarde vaneen aandeel dalen van EUR 54,42 op 30 jun i 2016 naar EUR 53,84, of van 
EUR 52,70 naar EUR 52,29 op een pro-forma basis met de veronderstelling vaneen dividend van 
EUR 1,725 per Aandeel, zijnde het pro rata dividend voor het eerste halfjaar van boekjaar 2016. 

(b) Dee/name in Ilet maatschuppelijk kapitaal en verwatering van stemrechten 

Bestaande Aandeelhouders zullen niet onderworpen zijn aan verwatering van hun stemrechten of 
hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap indien zij al hun Onherleidbare 
Toewijzingsrechten volledig uitoefenen. 

Voor zover een Bestaande Aandeelhouder niet al de aan hem toegewezen Onherleidbare 
Toewijzingsrechten uitoefent, zal zijn eigendom en stem belang in de Vennootschap pro rata 
verwaterd worden. 

Bovendien kan een Bestaande Aandeelhouder ook verwaterd worden voor zover het aantal aan 
hem toebedeelde Onherleidbare Toewijzingsrechten hem geen recht geeft op een rond aantal 
Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Ratio. 

De verwatering (in procenten) van de Bestaande Aandeelhouder die niet (alle of enige van) zijn 
Onherleidbare Toewijzingsrechten uitoefent, kan als volgt worden berekend: 

A= het totaal aantal aandelen na de uitgifte van de Nieuwe Aandelen ten gevolge van het 
Aanbod, zijnde maximum 25.579.214. 

a = het totaal aantal bestaande aandelen voorafgaand aan de uitgifte van de Nieuwe 
Aandelen ten gevolge van het Aanbod (zijnde 23 .021.293 bestaande aandelen). 

De gevolgen van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen in het kader van het Aanbod zijn hieronder 
beschreven, er van uitgaande dat een Bestaande Aandeelhouder die vóór het Aanbod I% van het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap aanhoudt (i) niet inschrijft op de Nieuwe Aandelen 
of (ii) 50% van zijn Onherleidbare Toewijzingsrechten uitoefent: 

Vóór de uitgifte van de Nieuwe 
Aandelen 

Eigendom in % 

I% 

Na de uitgifte van de Nieuwe 
Aandelen, wanneer niet wordt 
ingeschreven op Nieuwe 
Aandelen 

0,90% 

Na de uitgifte van de Nieuwe 
Aandelen, bij uitoefening van 
50% van zijn Onherleidbare 
T oewij zi ngsrech ten 

0,95 % 
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( e) Financiële verwatering 

Bestaande Aandeelhouders (i) die niet (hetzij helemaal of gedeeltelijk) al de aan hen toegewezen 
Onherleidbare Toewijzingsrechten uitoefenen en (ii) die hun Onherleidbare Toewijzingsrechten 
niet (kunnen) verhandelen ofverkopen tegen hun theoretische waarde (zijnde de waarde die 
overeenstemt met het verschil tussen de theoretische prijs ex-rechten en de aandelenprijs bij het 
sluiten van de markt op 13 september 2016), zijn blootgesteld aan financiële verwatering. 

De maximale financiële verwatering, uitgedrukt in een percentage van één aandeel, waaraan 
dergelijke Bestaande Aandeelhouders zouden kunnen zijn blootgesteld, zou 1,012 % bedragen. 
Dit percentage is berekend op basis van de volgende formule: 

(Sk- Up) A 
Financiële verwatering = X X 100 

Sk (a+ A) 

Sk = de aangepaste (voor het pro rata dividend) slotkoers van het Befimmo aandeel op 
Euronext Brussels op [13] september 2016 (de registratiedatum) (zijnde EUR 55,35). 

Up= de Uitgifteprijs (zijnde EUR 49,75). 

A= het maximum aantal Nieuwe Aandelen (zijnde 2.557.921). 

a= het totaal aantal aandelen vóór de Kapitaalverhoging (zijnde 23.021.293 bestaande 
aandelen). 

3. Besluit 

Als besluit van onze opdracht in het kader van artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren wij dat 
de financiële en boekhoudkundige informatie met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht, opgenomen in 
het verslag opgesteld door de Raad van bestuur van Befimmo NV in het kader van de geplande kapitaalverhoging 
van september 2016, getrouw en voldoende zijn. 

Dit verslag werd opgesteld ter attentie van de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van de geplande 
kapitaalverhoging van september 2016 met opheffing van het voorkeurrecht. Dit vers lag heeft als doe I neergelegd te 
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel conform artikel 75 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Diegem, 13 september 2016 

De commissaris 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegendwoordigd door Rik Neckebroeck 
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Bijlage: Bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging met opheffing van het 
voorkeurrecht 
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