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Antwerpen, 26 mei 2016

Gereglementeerde informatie -  

embargo tot 26/05/2016, 18.00 uur

Openbaarmaking over transparantiekennisgeving 

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van  
belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving

Intervest Offices & Warehouses heeft een op 23 mei 2016 gedateerde transparantie
kennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat aandeelhouder Degroof Petercam Asset 
Management sa haar aandeelhouderschap in de vennootschap verminderd heeft 
naar 2,99% per 19 mei 2016, waardoor de deelnemingsdrempel van 3% werd 
onderschreden. 

2. Inhoud van de kennisgeving van  

Degroof Petercam Asset Management sa

De op 23 mei 2016 gedateerde kennisgeving vanwege Degroof Petercam Asset 
Management sa bevat de volgende informatie. 

• Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende 
effecten of stemrechten en onderschrijding van de laagste drempel

•  Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft
• Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): 

Degroof Petercam Asset Management sa 
Guimardstraat 18  1040 Brussel

• Transactiedatum: 19 mei 2016
• Onderschreden drempel (in %): 3 (statutaire drempel)
• Noemer: 16.239.350 (op datum van de kennisgeving)
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• Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten Vorige kennis
geving

Na de transactie

# stemrechten # stemrechten % stemrechten

Houders van  
stemrechten

Verbonden 
aan effecten

Los van de 
effecten

Verbonden 
aan effecten

Los van de 
effecten 

Degroof Petercam  
Asset Management sa

507.602 484.840 2,99%

TOTAAL 484.840 0 2,99% 0,00%

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daad
werkelijk wordt gehouden: “Degroof Petercam Asset Management a été man-
datée pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par Argenta 
Pensioenspaarfonds, Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, Petercam Balanced 
Defensive Growth, Petercam Balanced Dynamic Growth, Atlas Real Estate, Iam 
Real Estate Europe, Petercam Real Estate Europe Dividend, Petercam Securities 
Real Estate Europe et Degroof Real Estate. Degroof Petercam Asset Management 
peut exercer les droits de vote comme elle l’entend en l’absence d’instructions 
spécifiques. Degroof Petercam Asset Management sa est contrôlée par la Banque 
Degroof Petercam sa.”
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3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Intervest Offices & Warehouses worden 
geraadpleegd via deze link http://www.intervest.be/nl/

De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraad
pleegd worden op de website van Intervest Offices & Warehouses via  volgende link:
http://corporate.intervest.be/nl/offices/corporate/corporategovernance/
aandeelhouderschap/

Intervest Offices & Warehouses nv, werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (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 uptodate 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 ‘turnkey solutions’, een totaaloplossing gaande van plannen, inrichten, coördinatie van de 
werkzaamheden tot budgetopvolging.

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


