
WIJZIGING VAN STATUUT IN OPENBARE GEREGLEMENTEERDE  

VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV):  

UITOEFENPRIJS UITTREDINGSRECHT

Antwerpen, 27 oktober 2014

Op 9 september 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten) aan Intervest Offices & 
Warehouses een vergunning als openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (openbare GVV) verleend onder 
bepaalde opschortende voorwaarden overeenkomstig de 
Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen (de GVV-Wet).

Op 26 september 2014 heeft Intervest Offices & 
Warehouses een Buitengewone Algemene Vergadering 
bijeengeroepen die gehouden wordt op heden 27 oktober 
2014 met het oog op de voorgenomen omvorming van 
het statuut van openbare vastgoedbevak naar dat van 
openbare GVV.

Indien de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Intervest Offices & Warehouses de voorgestelde 
statutenwijziging goedkeurt met een meerderheid van  
80 % van de uitgebrachte stemmen, zal elke aandeel-
houder die tegen dit voorstel heeft gestemd - binnen 
de strikte grenzen van artikel 77 van de GVV-Wet - een 
recht van uittreding kunnen uitoefenen, tegen de hoogste 
prijs van (a) € 21,00 nl. de slotkoers van 26 september 
2014 (d.i. de laatste slotkoers vóór de publicatie van de 
oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 
27 oktober 2014) en (b) de gemiddelde slotkoers van de 
dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de 
Buitengewone Algemene Vergadering (d.i. 27 september 
2014 tot en met 26 oktober 2014).

Hierbij maakt Intervest Offices & Warehouses bekend 
dat de onder (b) vermelde gemiddelde slotkoers van de 
dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van 
de Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag,  
27 oktober 2014, €  20,99 bedraagt. Bijgevolg bedraagt 
de prijs waartegen voormeld recht van uittreding in 
voorkomend geval zal kunnen worden uitgeoefend  
€ 21,00.

Voor de redenen, voorwaarden en gevolgen van de beoogde 
wijziging van statuut, alsook de uitoefeningsvoorwaarden 
van het recht van uittreding, wordt verwezen naar het 
Informatiedocument dat sinds 26 september 2014 
beschikbaar is op de website van Intervest Offices & 
Warehouses (www.intervest.be) of op eenvoudig verzoek 
op de maatschappelijke zetel (Uitbreidingstraat 18, 2600 
Berchem).

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking 
tot enig aanbod. Dit persbericht en de overige informa-
tie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het 
recht van uittreding vormen geen aanbod tot aankoop of 
verzoek tot verkoop van de aandelen van de Vennootschap. 
De verspreiding van deze aankondigingen en de overige 
informatie die ter beschikking worden gesteld in het kader 
van het recht van uittreding kan onderworpen zijn aan wet-
telijke beperkingen en alle personen die toegang hebben 
tot deze aankondiging en de overige informatie dienen 
zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen 
en deze na te leven.

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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