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Antwerpen, 27 maart 2015

Gereglementeerde informatie -  
embargo tot 27/03/2015, 8.00 uur

Gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses publiceert vandaag 
de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal 
gehouden worden op 29 april 2015 om 16.30 uur. 

De agendapunten van de algemene vergadering bevatten, onder andere, de vaststelling van de jaar-
rekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2014, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2014, 
benoemingen en herbenoemingen van bestuurders, de bestuurdersvergoedingen en controle-
wijzigingsclausules voor bankfinancieringen.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken zijn beschikbaar op www.intervest.be,  
onder <Investor Relations>, <Beleggersinformatie>, <Algemene aandeelhoudersvergadering>. 

Het jaarverslag 2014 is eveneens op de website te vinden op de homepage www.intervest.be en 
onder <Investor relations>, <Wettelijke documenten>. 

intervest Offices & Warehouses maakt de agenda 
bekend voor de gewone algemene vergadering 
op 29 april 2015 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
naar Belgisch recht, Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, http://corporate.intervest.be/nl/offices

Over Intervest Offices & Warehouses. Intervest Offices & Warehouses NV werd opgericht in 1996 en is een 
openbare gereglementeerde vastgoed vennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext 
Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest Offices & Warehouses investeert in België in kantoorgebouwen en in 
logistieke panden van prima  kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed 
waarin geïnvesteerd wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties buiten het 
centrum van steden. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich op de as Antwerpen - 
Mechelen - Brussel; het logistieke gedeelte op de as Antwerpen - Brussel en Antwerpen - Luik. Intervest 
Offices & Warehouses onderscheidt zich bij het verhuren van kantoorruimte door het aanbieden van ‘turn-key 
solutions’, een totaaloplossing gaande van plannen, inrichten, coördinatie van de werkzaamheden tot budget-
opvolging.


