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DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF
VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, NAAR OF IN DE VERENIGDE
STATEN VAN AMERIKA, CANADA, ZWITSERLAND (TENZIJ IN VERBAND MET DE
EVENTUELE PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPS BIJ INSTITUTIONELE INVESTEERDERS
IN ZWITSERLAND), AUSTRALIE, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE
WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING. ER GELDEN OOK
ANDERE BEPERKINGEN.

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de wet
van 2 mei 2007: aankondiging nieuwe noemer
Notering van nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels
Intervest Offices & Warehouses nv (hierna ‘Intervest’) lanceerde op 15 november 2018
een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een brutobedrag van maximum € 99.854.749, via de uitgifte van maximum 5.397.554 nieuwe
aandelen aan een uitgifteprijs van € 18,50 per aandeel.
Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 5.397.554 nieuwe
aandelen op 30 november 2018 aan een totale uitgifteprijs van € 99.854.749, maakt
Intervest overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de volgende informatie openbaar, per 30 november
2018:
• Totaal kapitaal: € 221.331.564,48
• Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 24.288.997
• Totaal aantal stemrechten (= noemer): 24.288.997.
Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het
kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.)
het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels).
Naast de wettelijke drempels voorziet artikel 11 van de statuten van Intervest, met
toepassing van artikel 18, §1 van de wet van 2 mei 2007, in een bijkomende statutaire
drempel van 3%.
Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen,
noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.
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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.

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.
https://www.intervest.be/nl
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