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Persbericht
Nieuwe operator voor de site Logis de Famenne

Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring van het derde kwartaal 2011/2012 van 16 mei 2012 en in het
persbericht met betrekking tot de jaarresultaten 2011/2012 van Aedifica van 4 september 2012, heeft de
groep Armonea beslist om de bewoners (en de vergunde bedden) van het rustoord Logis de Famenne
in Wanlin naar het nieuwe rustoord Pont d’Amour (in april 2012 opgeleverd) in Dinant te verhuizen.
Sinds deze verhuizing is Armonea uiteraard haar verbintenissen als erfpachter van de site Logis de
Famenne blijven naleven.
Na onderzoek in overleg met Aedifica van verschillende herbestemmingsmogelijkheden, is een nieuwe
operator voor de site in Wanlin gevonden. De nieuwe operator heeft de verbintenissen als erfpachter
sinds 10 september 2012 overgenomen.
De nieuwe uitbater van de site is de groep Le Carrosse. Le Carrosse (www.carrosse.be) is een
groepering van instellingen die in België aan personen met een mentale handicap, al dan niet gekoppeld
aan andere pathologieën, permanente huisvesting bieden. De groep verwelkomt vandaag meer dan
250 residenten verspreid over 10 sites in België.
Aedifica verheugt zich over deze nieuwe samenwerking met een toonaangevende speler in een sector
die in de strategie van Aedifica past door de combinatie van zorg en huisvesting.

Logis de Famenne in Wanlin
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Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel
vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende investeringsassen:
- residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ;
- gebouwen met gemeubelde appartementen ;
- huisvesting voor senioren ;
- hotels.
Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels.
Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop
gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn
aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet
onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of
indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken
van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt
Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Voor alle bijkomende informatie
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