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Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend  
voor de algemene vergadering van 24 april 20191

Intervest Offices & Warehouses (“Intervest”) publiceert vandaag de oproeping 
en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeel
houders die zal gehouden worden op 24 april 2019 om 16.30 uur op de maatschap
pelijke zetel, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat diverse verplichte agenda
punten, zoals onder andere, de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag 
over boekjaar 2018 en de vaststelling van het dividend over boekjaar 2018.

Verder stelt Intervest de herbenoeming voor van JeanPierre Blumberg, Chris Peeters, 
Marleen Willekens en Jacqueline Heeren  de Rijk als onafhankelijke bestuurders van 
de vennootschap en van Gunther Gielen als nietonafhankelijk bestuurder, telkens voor 
een termijn van drie jaar. JeanPierre Blumberg zal de rol vervullen van voorzitter van 
de raad van bestuur en Marleen Willekens de rol van voorzitter van het auditcomité. 
Intervest stelt tevens de herbenoeming voor van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA voor 
een periode van drie jaar. De goedkeuring en indien nodig de bekrachtiging van contro
lewijzigingsclausules van bankfinancieringen staan eveneens op de agenda. 

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat de statutenwijziging 
op vlak van het toegestaan kapitaal en de hernieuwing van de machtiging voor het 
toegestaan kapitaal en de verkrijging van eigen effecten.

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.

Antwerpen, 22 maart 2019

Gereglementeerde informatie -  
Embargo tot 22/03/2019, 08.00 uur
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Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend 
voor de algemene vergadering van 24 april 2019

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

Het jaarverslag 2018 is eveneens op de website te vinden op de homepagina 
www.intervest.be en onder Investeerders/Verslagen en publicaties/Jaarverslagen.

In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de buitengewone algemene 
vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden 
op maandag 13 mei 2019 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van Intervest, 
om te beraadslagen over de agenda en voorstellen van besluit. 

Financiële kalender 2019

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar 
Belgisch recht, JeanPaul 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 uptodate gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de 
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en 
Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen  Brussel  Nijvel, 
Antwerpen  Limburg  Luik, en Antwerpen  Gent  Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen 
Moerdijk  ‘s Hertogenbosch  Nijmegen en BergenopZoom  Eindhoven  Venlo.  
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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