
Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering 

van 30 april 2014

Antwerpen, 30 April 2014

1. Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2014 heeft de jaarrekening van Intervest Offices & 
Warehouses afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd. 

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2013 

De algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2013 een brutodividend van € 1,53 per aandeel uit te keren. Na 
inhouding van de roerende voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2013 aldus € 1,1475 per 
aandeel.

De modaliteiten van het keuzedividend voor het boekjaar 2013 zullen op dinsdag 6 mei 2014 voor beurs bekend 
gemaakt worden. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat 
uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de 
keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen. 

3. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

 ○ Goedkeuring van de bepalingen die aan de obligatiehouders in het kader van de obligatielening 2014 (obligatie 
met vervaldatum op 1 april 2019 en obligatie met vervaldatum op 1 april 2021) rechten toekennen, waarvan de 
uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van 
het Wetboek van vennootschappen.

 ○ Goedkeuring van de bepalingen van controleverandering in bepaalde kredietovereenkomsten die rechten toekennen, 
waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig 
artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

 ○ Op verzoek van de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen kennisname en bekrachtiging van het 
einde van de mandaten van bepaalde bestuurders in het verleden.

 ○ Aanpassingen aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen aangaande 
gedematerialiseerde aandelen.

Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht,  
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, http://corporate.intervest.be/nl/offices
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