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Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen hebben de raad van 
bestuur van Befimmo NV, de overnemende vennootschap, en de raad van bestuur van Beway NV, 
de over te nemen vennootschap, in onderlinge overeenstemming huidig voorstel van fusie door 
overneming uitgewerkt. 

De raad van bestuur van Befimmo NV en de raad van bestuur van Beway NV hebben beslist 
om een procedure op te starten van fusie door overneming van Beway NV door Befimmo NV. 

Overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen, zal Beway NV, als over 
te nemen vennootschap, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar hele vermogen, 
zowel actief als passief, overdragen aan Befimmo NV, de overnemende vennootschap, door middel 
van de toekenning van Befimmo NV aandelen aan haar enige aandeelhouder. 

I. MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN 
MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 693, 
LID 2, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De te fuseren vennootschappen hebben de rechtsvorm, maatschappelijke benaming, 
maatschappelijke zetel en maatschappelijk doel, zoals hierna aangegeven: 

A. BEFIMMO NV, DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 

De overnemende vennootschap is de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
(openbare GW) naar Belgisch recht Befimmo, onder de rechtsvorm van een naamloze 
vennootschap, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, 
Waversesteenweg 1945. Zij wordt hieronder de « Overnemende Vennootschap » of« Befimmo » 
genoemd. 

Befimmo valt onder de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen (hierna, de« Wet GW ») en onder het koninklijk besluit van 13 juli 2014 
betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna, het « KB GW » ). 



Befimmo werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en onder de 
maatschappelijke benaming « WOLUWE GARDEN D » bij akte verleden door Meester Gilberte 
Raucq, Notaris te Brussel, op 30 augustus 1995, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad onder het nummer 950913-24. 

De laatste wijziging van de statuten dateert van 24 april 2018, volgens proces-verbaal 
opgemaakt door Damien Hisette, Notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 22 mei 2018 onder het nummer 18080115. 

Befimmo is ingeschreven in het rechtspersonen register (Brussel, Franstalige afdeling) onder 
het nummer 0455.835.167 en geregistreerd onder het BTW-nummer BTW BE 455.835.167. 

Op datum van dit fusievoorstel, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Befimmo 
371.627.206,35 EUR, vertegenwoordigd door 25.579.214 aandelen zonder nominale waarde, die 
allemaal volledig volstort zijn. 

Befimmo heeft, overeenkomstig artikel 4 van haar statuten, het volgende maatschappelijke 
doel: 

« 4. 1. De vennootschap heeft uitsluitend tot doel: 
(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de 

bepalingen van de GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van 
gebruikers; en 

(b) om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 
5°, i tot xi van de GVV-wet. 

Onder vastgoed wordt verstaan : 
i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende 
goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard; 

ii. aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoed 
vennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van 
het kapitaal aanhoudt; 

iii. optierechten op vastgoed ; 
iv. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen of institutionele 

gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat de 
Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van het kapitaal daarvan 
aanhoudt; 

v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in 
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend; 

vi. rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks; 
vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die 

zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve 
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst; 

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere 
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de 
in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor 
collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig 
toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks; 

ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met 
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een 
regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de 
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oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan 
gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in bepaalde types 
vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op 
de inkomsten wat betreft de winsten die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde 
activiteit voortvloeien, mits naleving van bepaalde verplichtingen, en die minstens wettelijk 
verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de « Real 
Estate Investment Trusts», verkort« RE/T's»); 

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006; 
xi. rechten van deelneming in een GVBF. 

Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) hierboven dat 
rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 
2011161/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003141/EG en 2009165/EG en 
van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese 
Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van 
Besluit 2009177/EG van de Commissie, kan niet worden gekwalificeerd als aandelen of rechten van 
deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van 
de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden. 
(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 

overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een 
publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere: 

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance» overeenkomsten; 
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, (Finance) and Maintain » 

overeenkomsten; 
(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate 

» overeenkomsten; en/of 
(iv) overeenkomsten voor concessies van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of 

andere infrastructuren van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op 
basis waarvan: 

-de vennootschap instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten 
behoeve van een publieke entiteit en/of de burgers als eindgebruikers, teneinde invulling te 
geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te 
laten; en 

-de vennootschap, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken, kan, 
geheel of gedeelte/ijk, de financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico's, 
bovenop het eventuele bouwrisico, dragen; 

(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 
overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, 
laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of 
ter beschikking stellen van: 

(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele 
of niet-fossiele brandstof, en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende 
goederen; 

(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband 
houdende goederen; 

(iii) installaties voor opwekking, opslag en transport van al dan niet hernieuwbare energie en de 
daarmee verband houdende goederen; of 

(iv) afval- en verbrandinstallaties en de daarmee verband houdende goederen. 
(e) initieel minder dan 25% aanhouden in het kapitaal van een vennootschap waarin de activiteiten 

bedoeld in dit artikel 4.1, (c) worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen 
twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit 
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verband vereist, en na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV 
wetgeving}, als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming 
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving. 

ln het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap 
met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de 
renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van 
onroerende goederen. 

4.2. De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed 
zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in 
overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbeleid en zullen 
gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag 
eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden, in gelijk welke munteenheid, onder de vorm 
van zicht-of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair 
instrument. 
De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor 
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente-en wisse/koersrisico te dekken in het kader van de 
financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV 
wetgeving en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard. 

4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of 
geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen 
als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor 
een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag 
de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend). 

4.4. De vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, 
interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of verwant doel 
en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, 
kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar 
maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante 
of nodige daden. 

De Overnemende Vennootschap wordt in het kader van huidig voorstel vertegenwoordigd 
door twee bestuurders, krachtens de delegatie die verleend werd tijdens de vergadering van de raad 
van bestuur van Befimmo van 13 februari 2019. 

B. BEWAY NV, DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 

De over te nemen vennootschap is de institutionele gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (Institutionele GW) naar Belgisch recht Beway, onder de rechtsvorm van 
een naamloze vennootschap, met maatschappelijk zetel te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 
1945. Zij wordt hieronder de« Over te nemen Vennootschap » of« Beway » genoemd. 

Beway valt onder de Wet GW en het KB GW. 

Beway werd opgericht volgens akte verleden door Damien Hisette, Notaris te Brussel, op 3 
juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2015, onder het 
nummer 15309401. L 
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De laatste wijziging van de statuten dateert van 28 september 2017, volgens proces-verbaal 
opgemaakt door Damien Hisette, Notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 30 oktober 2017, onder het nummer 17152533. 

Beway is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) onder 
het nummer 0631.757.238 en geregistreerd onder het BTW-nummer BTW BE 631.757.238. 

Het maatschappelijk kapitaal van Beway bedraagt 83.816.000 EUR en wordt 
vertegenwoordigd door 83.816 aandelen zonder nominale waarde en volledig volstort. 

Haar vermogen bestaat voornamelijk uit een kantoorgebouw, het gebouw Gateway gelegen 
te Zaventem. 

De enige aandeelhouder van Beway is de institutionele gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (Institutionele GW) naar Belgisch recht Fedimmo, onder de rechtsvorm van 
een naamloze vennootschap (hierna « Fedimmo » ), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1945 en ingeschreven in het rechtspersonenregister 
(Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer 0886.003.839. Befimmo houdt 100% van de 
aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Fedimmo vertegenwoordigen. 

Beway heeft, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende maatschappelijke 
doel: 

« 3. 1. De vennootschap heeft uitsluitend tot doel: 
(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen 
van de GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; 
(b) om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 
5°, vi tot xi van de GVV-wet. 
Onder vastgoed wordt verstaan : 
i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende 
goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard; 
ii. aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoed-vennootschappen, 
exclusief of gezamenlijk gecontroleerd door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
die de Vennootschap controleert; 
iii. optierechten op vastgoed; 
iv. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen of institutionele 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat een 
exclusieve of gezamenlijke controle wordt uitgeoefend op deze, door de openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert; 
v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in 
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend; 
vi. aandelen in openbare vastgoedbevaks; 
vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die 
zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve 
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst; 
viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere 
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in 
artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn 
onderworpen als de openbare vastgoedbevaks; 
ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met 
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt en/of onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) 
waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in 
het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of 
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onrechtstreekse bezit van aandelen in bepaalde types vennootschappen met een soortgelijke 
activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten wat betreft de winsten die uit de 
in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeien, mits naleving van bepaalde 
verplichtingen, en die minstens wettelijk verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun 
aandeelhouders te verdelen (de « Real Estate Investment Trusts», verkort« RE/T's») 
x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006. 

ln het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met 
name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, 
de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende 
goederen. 

3.2. De Vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed 
zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in 
overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbe/eid en zullen 
gediversifieerd zijn, zodat zij .een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag 
eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden, in gelijk welke munteenheid, onder de vorm 
van zicht-of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair 
instrument. 

Zij mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover 
deze er uitsluitend toe strekken het rente-en wisse/koersrisico te dekken in het kader van de 
financiering en het beheer de onroerende goederen van de vennootschap en met uitsluiting van 
elke verrichting van speculatieve aard. 

3.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of 
geven, met of zonder aankoopoptie. 

3.4. De vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, 
interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of verwant doel 
en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, 
kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar 
maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante 
of nodige daden. » 

De Over te nemen Vennootschap wordt in het kader van huidig voorstel vertegenwoordigd 
door twee bestuurders, krachtens de delegatie die verleend werd tijdens de vergadering van de raad 
van Bestuur van Beway van 13 februari 2019. 

ll. BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING 

De overwogen fusie is een fusie door overneming. De Overnemende Vennootschap zal na 
de voorgestelde fusie de Over te nemen Vennootschap overnemen. 

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen, zal de fusie van 
rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen hebben : 

De overgenomen Vennootschap zal ophouden te bestaan, als gevolg van een 
ontbinding zonder vereffening ; 

De aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap zal van rechtswege 
aandeelhouder worden in de Overnemende Vennootschap ; L 
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Het gehele vermogen, zowel actief als passief, van de Over te nemen Vennootschap 
zal overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap. 



Wanneer het fusievoorstel geldig goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene 
vergadering van Befimmo en door de buitengewone algemene vergadering van Beway, zal Beway 
van rechtswege ophouden te bestaan als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening en zal ze 
worden verw ijderd van de lijst van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De 
enige aandeelhouder van Beway, Fedimmo, zal aandeelhouder worden van Befimmo. 

Ill. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, INDIEN VAN TOEPASSING, HET BEDRAG 
VAN OPLEG (ARTIKEL 693, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

Overeenkomstig artikel 26, §§ 2 en 3 van de Wet GW, mag de uitgifteprijs niet minder 
bedragen dan de laagste waarde van : 

(i) Een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden voor de 
datum van de neerlegging van het fusievoorstel; 

(ii) De gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de 
datum van de neerlegging van het fusievoorstel. 

De voornoemde bepaling van de Wet GGV laat toe om van het minimale bedrag een bedrag 
af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde bruto-dividend waarop de 
nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur het 
af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag 
en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag. 

Het netto-actief van Befimmo, bepaald op basis van IFRS-standaarden, bedraagt 1.443.210 
KEUR per 31 december 2018. De netto-waarde per aandeel van Befimmo op 31 december 2018 
bedraagt, op basis van de 25.579.214 aandelen in omloop per 31 december 2018, 56,42 EUR per 
aandeel. 

De gemiddelde slotkoers van het aandeel Befimmo gedurende de laatste dertig 
kalenderdagen voorafgaand aan dit voorstel bedraagt 50,36 EUR per aandeel. 

De raad van bestuur van Befimmo heeft, bij verder gelijkblijvende omstandigheden, in haar 
tussentijdse verklaring van 25 oktober 2018, het vooruitzicht van een dividend bevestigd van 3,45 
euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2018. Er is een voorschot betaald op dit dividend van 2,59 
EUR bruto per aandeel in december 2018, waaruit volgt dat het saldo van het dividend voor het 
boekjaar 2018, die nog moet worden afgekondigd door de algemene vergadering van 30 april 2019 
en waarvan de uitbetaling is voorzien voor mei 2019, wordt geëvalueerd op 0,86 EUR/aandeel. 

De raden van bestuur van Befimmo en Beway stellen voor om de nieuwe aandelen uit te 
geven met coupon n° 38 en volgende aangehecht, het is te zeggen zonder coupon n° 37 die het 
saldo van het dividend betreft over het boekjaar 2018. 

De raden van bestuur van Befimmo en van Beway hebben gekozen voor een gebruikelijke 
uitgifteprijs gelijk aan 49,50 EUR per aandeel, dat gelijk is aan het gemiddelde van de slotkoers 
gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van dit fusievoorstel - 0,86 EUR per 
aandeel (wat gelijk is aan het deel van de dividenden). 
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Aangezien Befimmo en Beway verbonden vennootschappen zijn, werd de reële waarde van 
het onroerend goed in het bezit van Beway vastgesteld door de deskundige, overeenkomstig artikel 
49, § 2 van de Wet GW . 

De waarde van het netto-actief van Beway op 31 december 2018, rekening houdend met de 
reële waarde van het onroerend goed van Beway zoals bepaald door deskundige, bedraagt 
131.661.720 EUR. 

Op basis van 83.816 bestaande aandelen, bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel van 
Beway 1.570,84 EUR per aandeel. 

Bijgevolg stellen de raden van bestuur van Befimmo en van Beway voor om de 
ruilverhouding als volgt vast te leggen : 31, 734141 gewone aandelen van de Overnemende 
Vennootschap voor één gewoon aandeel van de Over te nemen Vennootschap en een globale opleg 
in geld van 542,29 EUR. 

De raad van bestuur van Befimmo en de raad van bestuur van Beway zijn van oordeel dat 
ze bij het vastleggen van deze ruilverhouding, de rechten en belangen van de aandeelhouder van 
Beway (Fedimmo) en van de aandeelhouders van Befimmo op een evenwichtige manier hebben 
behartigd. 

De nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde, zullen worden uitgegeven ten 
voordele van de enige aandeelhouder van Beway, Fedimmo, in ruil voor de aandelen die deze 
vennootschap bezit in Beway (hetzij: 83.816 Beway aandelen). 

Bijgevolg zal de fusie, gelet op hetgeen voorafgaat, de volgende gevolgen hebben : 

1. Het maatschappelijk kapitaal van Befimmo zal verhoogd worden met 38.643.269,06 EUR tot 
een bedrag van 410.270.475,41 EUR en 2.659.828 nieuwe aandelen zullen worden 
uitgegeven in ruil voor 83.816 Beway aandelen, gehouden door Fedimmo. 

2. De transactie zal een verhoging van het aantal aandelen tot gevolg hebben ten belope van 
2.659.828 aandelen, waarbij het stemrecht van de op heden bestaande aandelen zal worden 
teruggebracht tot 90,58 % van het geheel van de na de fusie uitgegeven aandelen. 

3. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon n° 38 en volgende aangehecht, 
het is te zeggen zonder coupon n° 37 die het saldo van het dividend betreft over het boekjaar 
2018 en die vanaf 10 mei 2019 zal worden uitgekeerd. 

4. Vanaf het boekjaar 2019, zal ieder aandeel recht geven op 1/28.239.042 van de winst in 
plaats van de huidige 1/25.579.214. 

5. Hetnetto-actief van Befimmo na fusie zal 1.574.871 KEUR bedragen en de netto-waarde per 
aandeel zal na fusie 55,77 EUR bedragen, in vergelijking met 1.443.210 KEUR, 
respectievelijk 56,42 EUR voorafgaand aan de transactie. 

IV. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN 
UITGEREIKT (ARTIKEL 693, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De nieuwe aandelen uitgegeven door Befimmo in het kader van de fusie, zullen gewone 
gedematerialiseerde aandelen zijn. L De aandelen van Befimmo die toegekend zullen worden aan Fedimmo, zullen haar als volgt 
overhandigd worden: 
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Binnen de acht (8) dagen na de bekendmaking van het besluit tot fusie door overneming in 
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zal de raad van bestuur van Befimmo door een boeking op 
rekening bij een erkend rekeninghouder inschrijven: 

De identiteit van de aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap ten gunste 
van wie de aandelen werden uitgegeven, hetzij Fedimmo ; 
Het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap waarop de 
aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap (Fedimmo) recht heeft. 

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zorgt voor de annulering van het 
register van de Over te nemen Vennootschap, door het vermelden van « geannuleerd» op iedere 
pagina van het register en desgevallend door het inschrijven, naast de vermelding van de aandelen 
waarvan elke aandeelhouder eigenaar is, van de mededeling « geruild tegen een vergoeding van 
542,29 EUR en 2.659.828 aandelen van de Openbare GVV Befimmo, opgericht onder de vorm van 
een NV, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945 », met toevoeging van 
de datum van de beslissing tot de fusie door overneming. 

V. DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST 
ALSMEDE ELKE BIJZONDERE BEPALING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 693, LID 2, 
4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De nieuwe aandelen met coupon n° 38 en volgende aangehecht, zullen delen in de volledige 
resultaten van het boekjaar 2019. 

Vl. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT (ARTIKEL 693, LID 2, 5° VAN HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De raad van bestuur van Befimmo en de raad van bestuur van Beway stellen voor om de 
activa en passiva van Beway als gevolg van de fusie over te dragen in de rekeningen van de 
Overnemende Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2019 om Oh00'01. Deze datum wordt 
verklaard door het feit dat het de eerste dag van het boekjaar van Befimmo is. Bijgevolg heeft de 
fusie vanuit een boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, een retroactieve werking vanaf 1 januari 2019 
om Oh00'01, zodanig dat alle verrichtingen die Beway uitvoert vanaf 1 januari 2019, boekhoudkundig 
beschouwd zullen worden als uitgevoerd voor rekening van Befimmo. 

VII. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN 
VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 693, LID 2, 6° VAN HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De nieuwe gewone aandelen zullen worden uitgegeven met coupon n° 38 en volgende 
aangehecht en zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande gewone aandelen van Befimmo, 
onder voorbehoud dat ze zullen zijn uitgegeven zonder voormelde coupon n° 37. 

Deze aandelen zullen van bij hun uitgifte onderworpen zijn aan alle bepalingen van de 
statuten van Befimmo. 

De Over te nemen Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan de aandelen 
die zullen geruild worden tegen de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. 
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VIII. BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN (ARTIKEL 693, LID 2, 7° VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN) 

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 
1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, werd belast 
met het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen voor 
de Overnemende Vennootschap en voor de Over te nemen Vennootschap. 

De bijzondere bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen van 
het schriftelijk verslag over het fusievoorstel bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van 
vennootschappen, werd vastgelegd op 10.000 EUR excl. BTW voor Befimmo en op 3.000 EUR excl. 
BTW voor Beway, of een totaal van 13.000 EUR excl. BTW. 

IX. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN 
VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 693, LID 2, 8° VAN HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN) 

De leden van de raden van bestuur van Befimmo en Beway krijgen geen enkel bijzonder 
voordeel toegekend ter gelegenheid van de fusie. 

X. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 

De fusie waarop huidig voorstel betrekking heeft, zal ter goedkeuring worden voorgelegd 
van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de vennootschappen 
Befimmo en Beway. 

Bij goedkeuring, zal voorgesteld worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
van Befimmo, om over te gaan tot een kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe gewone aandelen 
uitgegeven ter gelegenheid van de fusie alsook tot een wijziging van artikels 6 (kapitaal) en 49 
(historiek van het kapitaal) van de statuten van Befimmo. 

XI. TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 1, §5 1 A, VAN DE VERORDENING 2017/1129 

De toelating van de aandelen die uitgegeven worden in het kader van de voorgenomen fusie op 
Euronext Brussel, geniet van de vrijstelling voorzien in artikel 1, § 5, a, van de Verordening 
2017 /1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus 
dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de 
handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, op grond waarvan geen prospectus of 
informatiedocument dient te worden gepubliceerd voor de toelating tot de verhandeling van 
« effecten die fungibel zijn met effecten die reeds tot de handel op dezelfde gereglementeerde markt 
zijn toegelaten, mits deze effecten over een periode van twaalf maanden minder dan 20 % 
vertegenwoordigen van het aantal effecten dat reeds tot de handel op dezelfde gereglementeerde 
markt is toegelaten». 

ln het kader van de voorgenomen fusie zal Befimmo 2.659.828 nieuwe aandelen uitgeven, 
daar waar het aantal aandelen van Befimmo dat voor de fusie was toegelaten op Euronext Brussels 
25.579.214 bedroeg; bijgevolg zal de drempel van 20% over een periode van twaalf maanden niet 
worden overschreden. 
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Na de detachering van coupon nr. 37 zal Befimmo om de toelating vragen van de nieuwe 
aandelen op Euronext Brussel. 

XII. DIVERS 

Het huidige fusievoorstel zal, ten vroegste zes weken en 15 dagen na de neerlegging ervan 
bij de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, worden voorgelegd, ter 
goedkeuring, aan de buitengewone algemene vergaderingen van Befimmo en Beway, dewelke 
gehouden dienen te worden respectievelijk op 12 april 2019 (en wanneer de vereiste 
aanwezigheidscriteria en/of de criteria voor de vertegenwoordiging van het maatschappelijke 
kapitaal, niet worden behaald op de eerste algemene vergadering, zal een tweede buitengewone 
algemene vergadering worden samengeroepen, die zal worden gehouden op 30 april 2019) en op 
29 april 2019, of iedere andere latere datum, in aanwezigheid van Notaris Damien Hisette, kantoor 
houdende te Brussel, Rue de Ligne 13. 

Het huidige fusievoorstel alsook de documenten bedoeld in artikel 697, § 2 van het Wetboek 
van vennootschappen zullen ter beschikking worden gesteld op de maatschappelijke zetel van 
Beway en op de website van Befimmo, ten minste een maand voorafgaand aan de eerste 
buitengewone algemene vergadering van Befimmo die zich moet uitspreken over de fusie (12 april 
2019). 

Een Franstalige en Engelstalige versie van dit fusievoorstel is ook beschikbaar. ln geval van 
verschil van interpretatie of andere, tussen de Franstalige versie en de Nederlandstalige of 
Engelstalige versie, zal de Franstalige versie voorgaan. 

XIII. VOLMACHTEN 

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de 
Over te nemen Vennootschap geven, ieder voor wat hen betreft, een volmacht aan een van hun 
Bestuurders, respectievelijk aan een Lid van het Directiecomité van Befimmo of aan Notaris Damien 
Hisette, alleen handelend en elkeen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of aan Mevrouw Katrien 
Onderbeke, om in naam en voor rekening van de Overnemende en Over te nemen Vennootschap 
alle formaliteiten te vervullen betreffende juridische publicaties, in het bijzonder de publicatie van een 
uittreksel van dit fusievoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door het opstellen en 
ondertekenen van ieder document, waaronder de formulieren I en li, alsook alle noodzakelijke 
handelingen te treffen ten aanzien van de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van 
Brussel, bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

*** 
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Fusievoorstel aangenomen door de raad van bestuur van Befimmo en de raad van bestuur 
van Beway op 13 februari 2019, te Brussel, en ondertekend in zes (6) originele exemplaren in het 
Frans en zes (6) originele exemplaren in het Nederlands. De raad van bestuur van Befimmo en de 
raad van bestuur van Beway erkennen elk drie (3) exemplaren te hebben ontvangen in het Frans en 
drie (3) exemplaren in het Nederlands. ln overeenstemming met artikel 693 in fine van het Wetboek 
van vennootschappen, zal Befimmo een origineel in het Frans en een origineel in het Nederlands 
neerleggen bij de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel. Beway zal een 
origineel in het Frans neerleggen bij de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van 
Brussel. 

* * 

* 

Voor Befimmo Voor Beway 

I 

Naam: 
Hoedanigheid : 

Alain Devos 
Bestuurder, 
gèvolmachtigde 

Naam: 
Hoedanigheid : 

Benoît De Blieck 
Bestuurder, 
gevolmachtigde 

Naam: 
Hoedanigheid : 

Benoît De Blieck 
Bestuurder, 
gevolmachtigde 

Naam : Laurent earlier 
Hoedanigheid : Bestuurder, 

gevolmachtigde 
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