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PERSBERICHT

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15  
van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewetgeving)

Wijziging van noemer

Ingevolge de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen op 22 december 
2017 in het kader van de inbreng in natura van een gebouw in Zellik1 bedraagt het 
totale maatschappelijk kapitaal van Intervest € 167.719.793 per 22 december 2017. 
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 18.405.624 volledig volgestorte gewone 
aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen.

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze 
aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen 
in het kader van de transparantiereglementering (kennisgevingen ingeval van het 
bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van Intervest met toepassing van 
artikel 18, §1 van de wet van 2 mei 2007 een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

1 Zie persbericht van 22 december 2017: “Intervest Offices & Warehouses verwerft voor € 13,8 miljoen een 
 logistieke site van 26.000 m² in de Brusselse rand met het oog op een volledige herontwikkeling in 2020”. 

Antwerpen, 22 december 2017

Gereglementeerde informatie -  
embargo tot 22/12/2017, 18.00 uur

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://www.intervest.be/nl

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 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 en breidt zich verder uit in België, Nederland en richting Duitsland. 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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