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PERSBERICHT

Antwerpen, 5 mei 2017

Gereglementeerde informatie –  
embargo tot 05/05/2017, 11.45 uur

Succesvolle plaatsing van 481.535 aandelen  
Intervest Offices & Warehouses
Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) werd geïnformeerd dat de private 
plaatsing van een pakket van 481.535 aandelen, die deze ochtend werden uitgegeven 
in het kader van de inbreng in natura van twee logistieke sites in Oevel en Aarschot, 
succesvol was.

De 481.535 aandelen werden geplaatst door ING België nv bij een brede basis van 
Belgische en internationale investeerders aan de prijs van € 21,60 per aandeel, wat 
een discount van 3,4% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van gisteren, 4 mei 2017, 
gecorrigeerd voor de onthechting van het dividendrecht over boekjaar 2016.

 De verhandeling van het aandeel Intervest op Euronext Brussels werd naar 
aanleiding van deze private plaatsing sinds deze ochtend geschorst en zal nu zo 
spoedig mogelijk na de publicatie van dit persbericht worden hervat.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV,  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,  
Jean-Paul SOLS - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.  
http://corporate.intervest.be/nl/offices

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext 
Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest 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 in de 
binnenstad en 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-Nijvel en Antwerpen-Limburg-Luik. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte 
door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate met het 
aanbieden van ‘turnkey solutions’: een totaaloplossing op maat van én met de klant, gaande van plannen, 
inrichten, coördinatie van de werkzaamheden tot budgetopvolging.
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