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CARE PROPERTY INVEST

Naamloze Vennootschap
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)
(de “Vennootschap”)
OPENBAARMAKING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 15, §1 VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 OP DE
OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (TRANSPARANTIEWET).
De kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht waartoe op 2 juni 2015 werd besloten door de
raad van bestuur van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal, werd op heden, 22 juni 2015
gerealiseerd.
In het kader van deze kapitaalverhoging werden 2.825.295 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een totale
uitgifteprijs van € 13,45, meer bepaald € 16.809.092,61 kapitaal en € 21.191.125,14 uitgiftepremie, waardoor het totale
maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest vanaf heden € 78.442.491,65 bedraagt. Het kapitaal wordt
voortaan vertegenwoordigd door 13.184.720 volledig volgestorte aandelen, waarvan 13.034.720 gewone aandelen
en 150.000 bijzondere aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht en er werden geen converteerbare
obligaties noch uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen
verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap, en deze aandelen vertegenwoordigen
de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen
ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). Naast de
wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet
van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel van 3%.
Deze informatie wordt eveneens weergegeven op de website van de Vennootschap.
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