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Antwerpen, 26 maart 2020

Gereglementeerde informatie –  
embargo tot 26/03/2020, 17.45 uur

Inkoop van eigen aandelen 
Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) maakt bekend dat zij op 19 en 20 maart 2020 
2.517 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels via een financieel tussenpersoon. Deze 
bekendmaking gebeurt in overeenstemming met artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen (‘WVV’) alsook overeenkomstig de artikelen 8:3 en 8:4 van het koninklijk besluit van 
29 april 2019 tot uitvoering van het WVV. 

De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 17,88 per aandeel. Deze 
inkoopverrichting werd uitgevoerd in het kader van het ‘long-term incentive plan’ ten voordele van 
het directiecomité van Intervest. 

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag 

Datum Aantal  
aandelen

Gemiddelde 
koers (€) 

Minimale  
koers (€)

Maximale  
koers (€)

Totale  
prijs (€)

19 maart 2020 2.500 17,8680 17,800 17,960 44.670,00 

20 maart 2020 17 19,3871 19,380 19,500 329,58

TOTAAL 2.517 17,8783 44.999,58

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar 
Belgisch recht, Gunther GIELEN - 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 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, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en 
Bergen-op-Zoom - 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.


