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Antwerpen, 15 mei, 2017

Gereglementeerde informatie -  
embargo tot 15/05/2017, 18.00 uur

Verslag van de buitengewone algemene vergadering  
van 15 mei 2017. 

Op 26 april 2017 werd een eerste buitengewone algemene vergadering van Intervest 
Offices & Warehouses (hierna ‘Intervest’) bijeengeroepen. Aangezien het vereiste 
aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, is vandaag 15 mei 2017 een nieuwe buiten-
gewone algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, met dezelfde agenda. 
Deze kon geldig beraadslagen en heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Toegestaan kapitaal

Wijziging van artikel 7 van de statuten betreffende het toegestaan kapitaal en 
nieuwe toelating aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal (conform 
artikel 603 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen), in één of meerdere malen, 
te verhogen ten belope van een maximum bedrag van:

I. € 152.947.620,35, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalver-
hoging betreft door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voor-
keurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht van de aandeelhouders van de 
vennootschap; en

II. € 30.589.524,07 voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze  
geviseerd en goedgekeurd in punt I hierboven, 

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan 
kapitaal niet verhoogd kan worden met een bedrag hoger dan € 152.947.620,35 in 
totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de 
beslissing.

Inkoop of inpandneming van eigen effecten

Wijziging van artikel 9 van de statuten betreffende de inkoop of inpandneming door 
de vennootschap van haar eigen aandelen en nieuwe toelating aan de raad van 
bestuur om (conform artikel 620 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen), over 
te gaan tot de verkrijging van eigen effecten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk 
is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, en dit voor 
een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
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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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