
Gepubliceerd op 29 april 2020 om 12u30 

 
 

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV 
Naamloze vennootschap 

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht 

Uitbreidingstraat 66 

2600 Berchem-Antwerpen 
Ondernemingsnummer 0458.623.918 

 
 

Algemene vergadering van aandeelhouders op 29 april 2020 
 
 

Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de 
agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen – antwoorden 

van de Vennootschap 
 

 

Zoals aangegeven in de oproeping dd. 27 maart 2020 en in het persbericht dd. 21 april 2020 zoals 

o.a. gepubliceerd op de website van de Vennootschap (“Aanvullende informatie betreffende de 

gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 in het kader 

van de COVID-19 pandemie”), konden aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders 

en de commissaris van Intervest.  

 

Deze vragen zijn per brief of via e-mail ontvangen door de vennootschap ten laatste op de vierde dag 

voor de algemene vergadering van 29 april 2020, zijnde uiterlijk op zaterdag 25 april 2020.  

 

In overeenstemming met hetgeen bepaald is in het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse 
bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de 
strijd tegen de COVID-19-pandemie (“Volmachtenbesluit”), maakt Intervest de antwoorden op 

voormelde ontvangen vragen schriftelijk bekend op haar website op 29 april 2020, vóór de stemming 
van de algemene vergadering. 

 
 

1. Vraag: Met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen, toelichting van de melding “in het kader 

van het ‘long-term incentive plan’ ten voordele van het directiecomité van Intervest” ? 

Antwoord: Hierbij wordt verwezen naar het Remuneratieverslag in het Jaarverslag 2019 waarin 

het variabel langetermijnvergoedingsplan voor de leden van het directiecomité voor boekjaren 

2017 tot en met 2019 beschreven is op pagina 52. Het gerealiseerde bedrag voor boekjaren 2017 

tot en met 2019 voor de drie directieleden samen bedraagt € 177.000 waarvan € 132.000 

uitbetaald werd in contanten en € 45.000 via aandelen Intervest die ingekocht werden. 

 

******************* 


