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Embargo tot 25/03/2022, 8.00 uur
Antwerpen, 25 maart 2022

Intervest Offices & Warehouses maakt  
de agenda bekend voor de algemene 
vergadering van 27 april 2022

Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) publiceert vandaag de oproeping en agenda 
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op  
27 april 2022 om 15 uur op de zetel, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

Intervest zal dit jaar opnieuw een live-uitzending van de jaarlijkse algemene vergadering orga-
niseren in video/audioformaat (webcast). De aandeelhouders die deze uitzending wensen te 
volgen, worden hierbij uitgenodigd om zich vooraf te registreren via volgende link:  
https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20220427_1/. 

Intervest wijst er wel op dat de aandeelhouders de algemene vergadering enkel zullen kunnen 
meevolgen en niet zullen kunnen tussenkomen of stemmen. De webcast is bijgevolg geen 
elektronisch communicatiemiddel waardoor aandeelhouders actief kunnen deelnemen vanop 
afstand aan de jaarlijkse algemene vergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, maar louter een bijkomend hulpmiddel dat aan de aandeel-
houders ter beschikking wordt gesteld door Intervest. 

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat diverse verplichte agendapunten, 
zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boek-
jaar 2021, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2021 en de goedkeuring van het 
remuneratieverslag. 

Verder stelt Intervest de (her)benoeming van Marleen Willekens en Marc Peeters als onafhan-
kelijke leden van de raad van toezicht voor, alsook de herbenoeming van de commissaris van 
de vennootschap.

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

Het Jaarverslag 2021 is eveneens op de website te vinden op de homepagina  
www.intervest.eu en onder Investeerders/Verslagen en publicaties/Jaarverslagen.

Financiële kalender 2022

2022

ma 14
Bekendmaking 

jaarresultaten per 
31 december 2021

wo 27 > 15u00
Algemene vergadering 

aandeelhouders

ma 7
Tussentijdse verklaring 
over de resultaten per 

30 september 2022

wo 4
Tussentijdse verklaring 
over de resultaten per 

31 maart 2022

do 5
Ex dividend date
vr 6
Record date dividend
vanaf do 26
Uitbetaling dividend  

do 4
Hal�aarlijks 
�nancieel verslag 
per 30 juni 2022
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