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Gereglementeerde informatie 
Embargo tot 28.04.2021, 18.00 uur
Antwerpen, 28 april 2021

Verslag van de gewone algemene  
vergadering van 28 april 2021

De gewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna ‘Intervest’) 
gehouden op 28 april 2021 heeft alle agendapunten goedgekeurd. 

Goedkeuring van de jaarrekening
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021 heeft de statutaire 
jaarrekening van Intervest afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaats-
bestemming, goedgekeurd.

Uitkering van het dividend voor boekjaar 2020
De algemene vergadering heeft beslist om voor boekjaar 2020 een brutodividend van € 1,53 
per aandeel uit te keren, vertegenwoordigd door coupon nr. 24. Na inhouding van de roerende 
voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend van boekjaar 2020 aldus € 1,071 per aandeel. 
De modaliteiten van het keuzedividend voor het boekjaar 2020 zullen op woensdag 5 mei 2021 
bekend gemaakt worden. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om 
hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering in te brengen in het kapitaal van de ven-
nootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend 
in cash te ontvangen, of kunnen ze opteren voor een combinatie van beide mogelijkheden.
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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 vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de 
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie 
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.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Intervest Offices & Warehouses nv,  
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther Gielen - ceo 
of Vincent Macharis - cfo, T. + 32 3 287 67 87. http://www.intervest.be/nl
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Overige besluiten
 〉 Goedkeuring van het remuneratiebeleid
 〉 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op  

31 december 2020
 〉 Bekrachtiging van de coöptatie van Marco Miserez
 〉 Herbenoeming van Johan Buijs en Marco Miserez als leden van de raad van toezicht
 〉 Benoeming van Ann Smolders als onafhankelijk lid van de raad van toezicht
 〉 Goedkeuring en bekrachtiging van de controlewijzigingsclausules van bankfinancieringen. 
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