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Kennisgevingen conform de Wet van 2 mei 2007
Transparantiewetgeving: Openbaarmaking van een ontvangen kennisgeving conform de Wet
van 2 mei 2007 (rechtzetting)
Conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet van 2 mei 20071 op de openbaarmaking van de
belangrijke deelnemingen meldt Aedifica dat de onderneming een kennisgeving van deelneming
(situatie op 1 september 2008) heeft ontvangen. Deze kennisgeving is een rechtzetting van de
kennisgeving die op 3 november 20082 werd gepubliceerd. De kennisgever heeft op 1 september
2009 vastgesteld dat hij een transcriptiefout heeft gemaakt inzake de verdeling van het percentage
van de stemrechten van Jubeal Fondation en Services et Promotion de Lasne SA in Aedifica op 1
september 2008. De verbeterde kennisgeving van deelneming wordt als volgt samengevat:
Kennisgevingsplichtige
persoon
Jubeal Fondation

Houder van
stemrechten
Jubeal Fondation4
Services et Promotion
de Lasne5

Aantal
stemrechten
96.525
224.325

Percentage
stemrechten3
2,14%
4,97%

De eigenlijke kennisgeving van deelneming is beschikbaar op de website van Aedifica
(www.aedifica.be).
Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007
Op 30 juni 20096 werden 62.786 nieuwe aandelen Aedifica uitgegeven. Bijgevolg bedraagt het totaal
aantal aandelen Aedifica 4.579.047. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene
vergadering en het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt dus de nieuwe noemer voor
kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.
Deze informatie alsook de aandeelhoudersstructuur zijn beschikbaar op de website van Aedifica
(www.aedifica.be).

1

Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
2
Zie persbericht van 3 november 2008.
3
Het percentage stemrechten is berekend op basis van een noemer van 4.516.261, zoals op 1 september 2008. Ondertussen is
de deelneming van Jubeal Fondation gedilueerd (7,01%) als gevolg van de kapitaalsverhoging van 30 juni 2009 (de nieuwe
noemer besdraagt namelijk 4.579.047).
4
Jubeal Fondation bezit rechtstreeks 2,14% van de aandelen van Aedifica.
5
Services et Promotion de Lasne is een 100% rechtstreekse dochter van Jubeal Fondation.
6
Zie persbericht van 30 juni 2009.
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Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die
gespecialiseerd is in investeringen in residentieel vastgoed. Ze bouwt een
vastgoedportefeuille op rond drie strategische investeringsassen :
- residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ;
- gebouwen met gemeubelde appartementen;
- huisvesting voor senioren.
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels. De
dividenden die ze uitkeert zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.
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