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AEDIFICA
Naamloze Vennootschap
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)
(de ‘Vennootschap’)

Inkoop van eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen, maakt Aedifica NV bekend dat zij op 13 december 2019 3.856 eigen
aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde
prijs van ca. 108,71 € per aandeel. Die inkoopverrichting werd uitgevoerd ter dekking van het ‘long term
incentive plan’ voor de leden van Aedifica’s directiecomité, krachtens de door de algemene vergadering
van aandeelhouders van 16 april 2018 aan de raad van bestuur verleende bevoegdheid.

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag
Datum

13 december 2019
Totaal

Aantal aandelen

Gemiddelde koers
(€)

Minimale koers
(€)

Maximale koers
(€)

Totale prijs
(€)

3.856
3.856

108,71
108,71

108,20

109,20

419.183,60
419.183,60
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Over Aedifica
Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die
zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren.
Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 270 sites opgebouwd in België, Duitsland,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van meer dan 2,4 miljard €.
De Groep heeft begin november 2019 een overnamebod uitgebracht op de aandelen van
Hoivatilat, de Finse zorgvastgoedinvesteerder waarmee Aedifica zijn intrede op de NoordEuropese markt wil maken.
Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de
volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).
De marktkapitalisatie bedroeg ca. 2,7 miljard € op 16 december 2019.
Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen.

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen
dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan
belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder
controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien
gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de
vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica
geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Voor alle bijkomende informatie
Ingrid Daerden

Delphine Noirhomme

Chief Financial Officer

Investor Relations Manager

T +32 2 626 07 73
ingrid.daerden@aedifica.eu

T +32 2 210 44 98
delphine.noirhomme@aedifica.eu

www.aedifica.eu
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