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Intervest Offices & Warehouses 
maakt de agenda bekend voor de 
algemene vergadering  
van 25 april 20181

Intervest Offices & Warehouses (“Intervest”) publiceert vandaag 
de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering 
van aandeel houders die zal gehouden worden op 25 april 2018 
om 16.30 uur, op de maatschappelijke zetel in de boardroom van 
Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat diverse 
verplichte agendapunten, zoals onder andere, de vaststelling van 
de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2017 en de 
vaststelling van het dividend over boekjaar 2017. 

Verder stelt Intervest de herbenoeming voor van de huidige, 
niet-onafhankelijke bestuurder, Johan Buijs. De goedkeuring en 
indien nodig de bekrachtiging van controlewijzigingsclausules van 
bankfinancieringen staan eveneens op de agenda.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken voor de algemene 
vergadering zijn beschikbaar op www.intervest.be,  
onder www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen. 

Het jaarverslag 2017 is eveneens op de website te vinden op 
www.intervest.be onder www.intervest.be/nl/jaarverslagen. 

Antwerpen, 23 maart 2018

Gereglementeerde informatie –  
embargo tot 23/03/2018, 8.00 uur

1 Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze 
toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.



2/ 2

PERSBERICHT

Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend 
voor de algemene vergadering van 25 april 2018

JAN FEB

wo 7
Bekendmaking 
jaarresultaten per 
31 december 2017

MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

wo 25 om 16u30
Algemene vergadering 

van aandeelhouders

do 3
Tussentijdse verklaring 
over de resultaten 
per 31 maart 2018
 

wo 24
Tussentijdse verklaring 
over de resultaten per 
30 september 2018

vr 4
Ex dividend date 
ma 7
Record date dividend 
vanaf wo 23
Uitbetaling dividend  

do 30
Hal�aarlijks �nancieel 
verslag per 
30 juni 2018

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), 
een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.
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