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ASCENCIO CVA
GEWONE

ALGEMENE VERGADERING VAN

31

JANUARI

2019

De gewone algemene vergadering van 31 januari 2019 heeft alle agendapunten goedgekeurd die
voornamelijk de jaarrekening van Ascencio CVA, afgesloten op 30 september 2018 behandelden.
2.514.836 aandelen Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, hetzij 38,13% van de bestaande aandelen.

Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio CVA en toewijzing ban het resultaat
De vergadering keurde de uitkering goed van een brutodividend van 3,40 EUR per aandeel.
De vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris, de CVBA Deloitte
voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering heeft, bij aparte stemming, het remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 30 september
2018 werd afgesloten, goedgekeurd.
Ten einde heeft de gewone algemene vergadering goedgekeurd, in overeenstemming met artikel 556 van
het wetboek van vennootschappen, de bepaling met betrekking tot de wijziging van controle in één van de
kredietovereenkomsten die de vennootschap verbinden.
De agenda van de betaling van het dividend is als volgt :
Afknippen van de coupon n°16 (ex-date) die recht geeft op
een brutodividend van 3,40 EUR

5 februari 2019

Dividend record date

6 februari 2019

Uitbetaling dividend

7 februari 2019
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Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Rix Retail”
De naamloze vennootschap “Rix Retail”, eigenaar van de winkels gelegen op “Les Papeteries de Genval,
werd op 11 oktober 2018 opgeslorpt door de vennootschap “Ascencio CVA”, met terugwerkende kracht tot
1ste oktober 2018.
De algemene vergadering van Ascencio CVA heeft beslist de jaarrekening van de naamloze vennootschap
“Rix Retail” voor de periode van 1ste oktober 2017 tot en met 30 september 2018 goed te keuren.
De vergadering heeft tevens kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris, voor de uitvoering
van hun mandaten tijdens het boekjaar dat afgesloten werd op 30 september 2018 en, voor zover nodig, voor
de periode van 1ste oktober 2018 tot 11 oktober 2018.

Financiële kalender

Tussentijdse verklaring per 31 december 2018

28 februari 2019

Financieel halfjaarverslag per 31 maart 2019

14 juni 2019

Tussentijdse verklaring per 30 juni 2019

8 augustus 2019

Jaarlijkse persbericht per 30 september 2019

22 november 2019
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Ascencio is een in België, Frankrijk en Spanje actieve openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV)
gespecialiseerd in de beleggingen in handelspanden die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden.
In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector.
Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels en ontwikkelt een coherent beleid voor de optimalisatie van de resultaten op lange
termijn en voor een stabiele rentabiliteit voor al haar aandeelhouders.
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