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DAGORDE
29 mei 2019



1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en 
geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018, afgesloten per 
31 december 2018.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende 
de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018, afgesloten per 
31 december 2018.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het 
resultaat met betrekking tot het boekjaar 2018.

4. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, 
dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

5. Bezoldiging van de bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder/CEO die geen 
afzonderlijke vergoeding ontvangt voor zijn mandaat als bestuurder.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dagorde

p. 4



Dagorde

8. Goedkeuring van de jaarrekening van Ter Bleuk nv, gefuseerd met Care Property Invest op 
27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018.

9. Kwijting aan de bestuurders van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van hun mandaat.

10. Kwijting aan de commissaris van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van zijn mandaat.

11. Goedkeuring van de jaarrekening van VSP Lanaken nv, gefuseerd met Care Property Invest op 27 
september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018.

12. Kwijting aan de bestuurders van VSP Lanaken nv voor de uitoefening van hun mandaat.

13. Kwijting aan de commissaris van VSP Lanaken nv voor de uitoefening van zijn mandaat.

14. Goedkeuring van de jaarrekening van Dermedil nv, gefuseerd met Care Property Invest op 
27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018.

15. Kwijting aan de bestuurders van Dermedil nv voor de uitoefening van hun mandaat.
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Dagorde

16. Kwijting aan de commissaris van Dermedil nv voor de uitoefening van zijn mandaat.

17. Goedkeuring van de jaarrekening van Konli bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 1 
januari 2019, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

18. Kwijting aan de bestuurders van Konli bvba voor de uitoefening van hun mandaat.

19. Kwijting aan de commissaris van Konli bvba voor de uitoefening van zijn mandaat.

20. Statutaire benoemingen: Benoeming van een nieuwe commissaris en vaststelling van de 
vergoeding.

21. Allerlei – Mededelingen.
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1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van 
Bestuur met betrekking tot de statutaire en 
geconsolideerde jaarrekening van de 
Vennootschap over het boekjaar 2018, afgesloten 
per 31 december 2018. 



1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Kerncijfers vastgoedportefeuille

Pagina 8

Evolutie van de vastgoedportefeuille



Vooruitzichten 2019
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Vastgoedportefeuille: geografische spreiding

Page 10

1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Vastgoedportefeuille – aantal projecten per operator
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Patrimonium

p. 12

TOTAAL

Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2018 31/12/2017

aantal projecten 19 (1) 13

vastgoedbeleggingen € 271.431.222 € 201.664.978

Financiële leasings 31/12/2018 31/12/2017
aantal projecten 81 (2) 79 

vorderingen financiële leasings € 173.160.838 € 160.251.205

handelsvorderingen m.b.t. 
opgeleverde projecten

€ 13.241.337 € 10.885.750

1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

1) Inclusief de ontwikkeling van het woonzorgcentrum “Les Saules” te Vorst, waarvoor de grond reeds werd verworven op 28 februari 2017 en mee werd 
opgenomen in de Vastgoedbeleggingen. Vanaf 31 december 2017 wordt dit opgenomen aan reële waarde min de te verwachten bouwkost. De voorlopige 
oplevering is verwacht einde 2019.

2) Inclusief 76 projecten opgenomen in het initiële investeringsprogramma. Op 31 december 2018 zijn de projecten “De Nieuwe Ceder” te Deinze en 
“Assistentiewoningen De Stille Meers” te Middelkerke nog in aanbouw. 

Op 31/12/2018 heeft Care Property Invest 100 effectief verworven projecten in portefeuille (ook voor 1 bijkomend project werd
een akkoord getekend op 28/9/2018) waarvan 4 projecten in ontwikkeling.



Overzicht projecten 2018
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

in miljoenen

Project Locatie
Conventionele/

investeringswaarde
Fair value

31/12/2018
Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Residentie 't Neerhof Brakel € 14,80 € 15,21
Home Aldante Koekelberg € 3,50 € 3,70
Residentie Ter Meeuwen Meeuwen-Gruitrode € 14,80 € 14,81
Wiart 126 Jette € 19,60 € 19,86
Villa Pavia Zeist (NL) € 5,00 € 5,20
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Les Saules Vorst € 15,20 € 9,08
Zorgresidentie De Orangerie Nijmegen (NL) € 9,20 € 4,68
Financiële leasing in exploitatie
Hof Driane Herenthout € 3,60 € 3,70
Residentie De Anjers Balen € 11,10 € 13,70
Financiële leasing in ontwikkeling
De Nieuwe Ceder Deinze € 11,00 /
Assistentiewoningen De Stille Meers Middelkerke € 8,20 /
Totaal € 116,00 € 89,94



Investeringen gerealiseerd in 2018
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Investeringen gerealiseerd in 2018
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Investeringen gerealiseerd in 2019
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Vooruitzichten

p. 19

TOTAAL

1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Mio €



Geconsolideerde staat globaal resultaat
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017
Nettohuurresultaat 25.236.783 19.947.119
Algemene kosten van de vennootschap -3.907.849 -3.004.091
Andere operationele opbrengsten en kosten 86.706 895.789
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 21.415.640 17.838.817
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-) 3.727.706 457.476
Ander portefeuilleresultaat (+/-) 2.645.271 -1.017.478
Operationeel resultaat  27.788.616 17.278.815
Financiële inkomsten 368 8.651
Financiële kosten -5.831.184 -4.445.789
Variaties in reële waarde van financiële instrumenten -142.220 2.049.041
Financieel resultaat -5.973.035 -2.388.098
Resultaat voor belastingen 21.815.581 14.890.717
Belastingen 1.185.998 -603.003
Nettoresultaat/Globaal resultaat 23.001.578 14.287.714
Gewogen gemiddelde aantal aandelen 19.322.845 15.805.323
Nettoresultaat IFRS 16.654.245 11.804.862
Nettoresultaat IFRS/aandeel 0,8619 0,7469

+ 26,5%

+ 41%



Geconsolideerde balans
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening

Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017

Financiële leasevorderingen 173.160.838 160.251.205

Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 13.241.337 10.885.750

Vastgoedbeleggingen 271.431.222 201.664.978

Andere activa inbegrepen in de schuldgraad 13.057.726 5.670.227

Kas en kasequivalenten 2.746.139 5.641.055

Totaal activa 473.637.262 384.113.215

Eigen vermogen 230.411.202 218.157.243

Financiële schulden en verplichtingen inbegrepen in de schuldratio 216.430.522 135.942.791

Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio 26.795.538 30.013.181

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 473.637.262 384.113.215

Schuldgraad 45,70% 35,39%

Gewogen gemiddelde rentevoet 2,90% 3,76%

+ 23%



Aandeelhoudersstructuur
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening
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Het Care Property Invest-aandeel 

 Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel sinds
2016.

 Opname in de GPR General Europe Index (Global Property 
Research) sinds 2017.

 Lid van de European Public Real Estate Association (EPRA) 
sinds 2016.

 Hoewel haar aandeel niet opgenomen is in de EPRA-index, gebruikt 
zij deze index als een benchmark en past zij eveneens de EPRA 
BPR-normen toe bij haar jaarlijkse- en halfjaarlijkse financiële 
rapportering. 

 2 liquidity providers, met oog op opname in de EPRA-index. 

Beurskoers en volume

Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing)
Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhogingen van 2015, gevolgd door deze van maart en oktober 2017

1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Beurskoers en volume
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Marktkapitalisatie
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1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



Evolutie van uitgekeerd dividend
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Voorstel aan de AV:

€ 0,72 bruto per aandeel
voor boekjaar 2018.
(€ 0,612 netto per aandeel)

Brutodividendrendement
t.o.v. de beurskoers op 
afsluitdatum
31/12/2018 (€ 20,20): 
3,56%

1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



2. Kennisname van het verslag van de 
commissaris betreffende de statutaire 
jaarrekening en betreffende 
de geconsolideerde jaarrekening met 
betrekking tot het boekjaar 2018, 
afgesloten per 31 december 2018.



Verslag Commissaris

p. 28

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba
vertegenwoordigd door Damien Walgrave – Bedrijfsrevisor

 Geconsolideerde jaarrekening: “Jaarlijks Financieel Verslag 2018” - blz. 273 e.v.

 Statutaire jaarrekening: “Statutaire jaarrekening 2018” - blz. 113 e.v. 

 Verklaringen over de jaarrekeningen zonder voorbehoud.

 Beide documenten beschikbaar op de website van de Vennootschap, www.carepropertyinvest.be.

2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening



3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2018 en 
bestemming van het resultaat met betrekking 
tot het boekjaar 2018.



Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
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3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017
Huurinkomsten (+) 19.288.437,52 17.519.625,71
NETTOHUURRESULTAAT 19.288.437,52 17.519.625,71
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 19.288.437,52 17.519.625,71
Algemene kosten van de vennootschap (-) -3.353.765,93 -2.819.892,41
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) 966.078,75 1.188.307,56
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE 
PORTEFEUILLE 16.900.750,34 15.888.040,86
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) 2.446.674,41 1.175.063,02
Ander portefeuilleresultaat (+/-) 0,00 (*) -576.817,17
OPERATIONEEL RESULTAAT 19.347.424,75 (*) 16.486.286,71
Financiële inkomsten (+) 98.242,82 39.648,33
Netto-intrestkosten (-) -4.628.300,92 -4.022.872,31
Andere financiële kosten (-) -188.245,10 -97.340,50
Variaties in reële waarde van financiële activa/passiva (+/-) 7.196.810,20 (*)1.506.728,74
FINANCIEEL RESULTAAT 2.478.507,00 (*) -2.573.835,74
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 21.825.931,75 (*) 13.912.450,97
Vennootschapsbelasting (-) 10.297,54 -64.650,38
Exittaks (+/-) -5.037,89 -75.477,43
BELASTINGEN 5.259,65 -140.127,81
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT 21.831.191,40 (*) 13.772.323,16

(*) Als gevolg van de gewijzigde waarderingsregels voor de participaties vanaf boekjaar 2018 waarbij deze werden opgenomen conform de equitymethode (IAS 28) 
werden de cijfers van 2017 aangepast om een correcte vergelijking mogelijk te maken.



Bestemming van het resultaat

p. 31

BRUTODIVIDEND = € 0,72
NETTODIVIDEND (2) = € 0,612

VERGOEDING VAN HET KAPITAAL (1)

€ 13.912.447,68

(2) Na inhouding van 15% roerende voorheffing

Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 december 2018 (€ 20,20): 3,56%
Pay-out ratio statutair: 115,89%
Pay-out ratio geconsolideerd: 83,54% 

(1) Minimum uit te keren dividend berekend volgens artikel 13 van het GVV-KB: € 9.603.784,50 = 80%

NETTORESULTAAT 
€ 21.831.191,40

Ontrekking van overgedragen
resultaat van vorige boekjaren

€ 1.907.717,06

3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

NETTORESULTAAT IFRS (netto cash resultaat)
(excl. niet-kaselementen)

€ 12.004.730,62



Keuzedividend
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3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Voornemen van de raad van bestuur:

Keuze voor de aandeelhouder:
• inbreng van zijn dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe gewone 

aandelen;
• uitbetaling van het dividend in geld; of
• een combinatie van beide voorgaande opties.

Uitgifteprijs en ratio:
• uitgifteprijs per nieuw aandeel = € 21,726.
• 2 nieuwe aandelen => netto-dividendrechten (€ 0,61) verbonden aan 71 coupons nummer 10.

Toegepaste korting t.o.v. 5D VWAP: 6,2 %
Toegepaste korting t.o.v. slotkoers 28/5: 8,3%

Keuzeperiode:
• Aanvang keuzeperiode: woensdag 5 juni 2019
• Afsluiting keuzeperiode: vrijdag 21 juni 2019 om 15u00 (CEST)

Geen keuze gemaakt => dividend in cash op 26 juni 2019. 

DEZE INFO IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, 
ZWITSERLAND, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING HIERVAN WETTELIJK NIET IS TOEGELATEN.



Keuzedividend

p. 33

3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Aantal nieuw uit te geven aandelen
• maximum 544.304 nieuwe gewone aandelen

Bedrag van de kapitaalverhoging
• maximale kapitaalverhoging = € 11.825.548,7.
• totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen = € 21,726.

Wie kan inschrijven?
• elke aandeelhouder met een voldoende aantal coupons nummer 10, 

verbonden aan aandelen van dezelfde vorm. 
• indien niet genoeg dividendrechten verbonden aan aandelen van dezelfde 

vorm voor minstens twee aandelen -> cash uitbetaling 
• niet mogelijk: 

• bijkomende coupons nr. 10 verwerven. 
• De inbreng van dividendrechten aanvullen door een inbreng in geld. 
• De coupons verbonden aan aandelen in verschillende vormen kunnen niet worden 

gecombineerd (bv. nominatieve aandelen aandeelhoudersregister CP Invest / 
gedematerialiseerde aandelen op effectenrek.)



Keuzedividend
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3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Hoe inschrijven?

tijdens de keuzeperiode vraag richten aan:

• aandelen op naam: Care Property Invest (inschrijvingsformulier)
• gedematerialiseerde aandelen: de financiële instelling, waar u uw aandelen in 

uw effectenrekening aanhoudt, of KBC Bank NV.

Kapitaalverhoging en uitbetaling:
26 juni 2019: 
• kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen
• uitbetaling dividend in cash 

inbreng coupons nummer 10, verbonden aan aandelen van dezelfde vorm, 
na 21 juni 2019 15u00 (CEST) => niet langer recht op nieuwe aandelen. 

Beursnotering:
vanaf 26 juni 2019: verhandeling nieuwe aandelen met coupon 11 op Euronext 
Brussels



Keuzedividend

p. 35

3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat

Resultaat deelname 

• De nieuwe aandelen, met coupon nr. 11 aangehecht, uitgegeven in het kader 
van de kapitaalverhoging, delen in het resultaat vanaf 1 januari 2019.

• De aandeelhouders zullen verder op de hoogte worden gebracht over het 
keuzedividend d.m.v. een Informatiememorandum en andere wettelijke 
documenten. 

• Het keuzedividend is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van 
goedkeuring van het dividend door deze jaarvergadering (besluit genomen 
onder agendapunt 3).  Goedkeuring FSMA: 28 mei 2019.



4. Toelichting door het benoemings- en 
remuneratiecomité en goedkeuring van het 
remuneratieverslag, dat een specifiek 
onderdeel vormt van de verklaring inzake 
deugdelijk bestuur.



Goedkeuring remuneratieverslag

 Hoofdstuk IV: Beheersverslag – punt 15. Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) 
van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018.

Punt 15.10 Remuneratieverslag: vanaf blz. 125.

p. 37

4. Goedkeuring remuneratieverslag



Goedkeuring remuneratieverslag

 Toelichting

 Analyse en update vergoedingsbeleid

 Langetermijnvisie / koppeling aan prestaties cfr. Corporate Governance Code

 Variabele vergoeding

 Objectievere criteria en doelstellingen

 Spreiding over 3 boekjaren

 Long-term incentive plan

 Aankoop aandelen plan CP Invest voor boekjaren 2019 / 2020 / 2021 (persbericht 8 april 2019)

p. 38

4. Goedkeuring remuneratieverslag

 Voorstel tot beslissing: 
“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de 
verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.”



5. Bezoldiging van de bestuurders, met 
uitzondering van de gedelegeerd 
bestuurder/CEO die geen afzonderlijke 
vergoeding ontvangt voor zijn mandaat als 
bestuurder.



Voorstel tot beslissing

Page 40

 Vergoeding bestuurdersmandaat vanaf boekjaar 2019

 een jaarlijkse vaste vergoeding 

 Voorzitter € 20.000 

 Bestuurders € 10.000 (niet voor de gedelegeerd bestuurder/CEO Peter Van Heukelom)

 presentiegeld

 € 750 per zitting van de raad van bestuur (niet voor de gedelegeerd bestuurder/CEO Peter Van Heukelom)

5. Bezoldiging bestuurders



6. Kwijting aan de bestuurders van de 
Vennootschap voor de uitoefening van hun 
mandaat.



Kwijting aan de bestuurders

p. 42

Brigitte Grouwels

Willy Pintens

Carol Riské

Mark Suykens

Dirk Van den Broeck

Paul Van Gorp

Peter Van Heukelom

Van links naar rechts:

6. Kwijting aan de bestuurders

Myriam Lint

Kristien Van der Hasselt

Lode De Vrieze

Lode Verstraeten

Met einde mandaat 16 mei 2018:

Huidige bestuurders:



7. Kwijting aan de commissaris van de 
Vennootschap voor de uitoefening van zijn 
mandaat.



Kwijting aan de Commissaris

Commissaris

p. 44

PricewaterhouseCoopers

Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door 

Damien Walgrave - Bedrijfsrevisor

7. Kwijting aan de commissaris



8. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
naamloze vennootschap “Ter Bleuk”.



Voorstel tot beslissing
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JAARREKENING TER BLEUK NV

1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

8. Goedkeuring jaarrekening “Ter Bleuk”



9. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze 
vennootschap “Ter Bleuk” voor de uitoefening 
van hun mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING TER BLEUK NV

Bestuurders en vaste vertegenwoordigers:

 Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom

 Valérie Jonkers

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

9. Kwijting aan de bestuurders van “Ter Bleuk”



10. Kwijting aan de commissaris van de naamloze 
vennootschap “Ter Bleuk” voor de uitoefening 
van zijn mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING TER BLEUK NV

Commissaris:

 PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

10. Kwijting aan commissaris van “Ter Bleuk”



11. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
naamloze vennootschap “VSP Lanaken”.



Voorstel tot beslissing
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JAARREKENING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV

1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

11. Goedkeuring jaarrekening “VSP Lanaken”



12. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze 
vennootschap “VSP Lanaken” voor de 
uitoefening van hun mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV

Bestuurders en vaste vertegenwoordigers:

 Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom

 Peter Van Heukelom

 Valérie Jonkers

 Filip Van Zeebroeck

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

12. Kwijting aan de bestuurders van “VSP Lanaken”



13. Kwijting aan de commissaris van de naamloze 
vennootschap “VSP Lanaken” voor de 
uitoefening van zijn mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV

Commissaris:

 PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

13. Kwijting aan commissaris van “VSP Lanaken”



14. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
naamloze vennootschap “Dermedil”.



Voorstel tot beslissing
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JAARREKENING DERMEDIL NV

1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

14. Goedkeuring jaarrekening “Dermedil”



15. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze 
vennootschap “Dermedil” voor de uitoefening 
van hun mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING DERMEDIL NV

Bestuurders en vaste vertegenwoordigers:

 Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Filip Van Zeebroeck

 Valérie Jonkers

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

15. Kwijting aan de bestuurders van “Dermedil”



16. Kwijting aan de commissaris van de naamloze 
vennootschap “Dermedil” voor de uitoefening 
van zijn mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING DERMEDIL NV

Commissaris:

 PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 

16. Kwijting aan de commissaris van “Dermedil”



17. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “Konli”.



Voorstel tot beslissing
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JAARREKENING KONLI bvba

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

17. Goedkeuring jaarrekening “Konli”



18. Kwijting aan de bestuurders van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
“Konli” voor de uitoefening van hun mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING KONLI bvba

Bestuurders en vaste vertegenwoordigers:

 Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom

 Valérie Jonkers

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

18. Kwijting aan de bestuurders van “Konli”



19. Kwijting aan de commissaris van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
“Konli” voor de uitoefening van zijn mandaat.



Voorstel tot beslissing
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KWIJTING KONLI bvba

Commissaris:

 PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave

Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

19. Kwijting aan de commissaris van “Konli”



20. Statutaire benoeming: Benoeming van een 
nieuwe commissaris en vaststelling van de 
vergoeding.



Benoeming commissaris van Care Property Invest
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20. Benoeming nieuwe commissaris 

Ernst & Young

Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door 

Christel Weymeersch – Bedrijfsrevisor

Commissaris



Voorstel tot beslissing
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20. Benoeming nieuwe commissaris

• Benoeming Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren,
maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, 
ondernemingsnummer 0466.334.711, RPR Brussel.

• Termijn van 3 jaar. 

• Mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger die gemachtigd is Ernst & Young te 
vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bcvba. 

• Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 
dient goed te keuren. 

• De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 37.000 (geïndexeerd)  per jaar, exclusief btw en onkosten. De 
vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 800 miljoen overschrijdt en zal verder met € 5.000 
toenemen, telkens er € 200 miljoen aan activa bijkomt.

• Benoeming goedgekeurd door FSMA op 21 mei 2019.



21. Allerlei – Mededelingen



Vragen aandeelhouders

p. 73

21. Allerlei – Mededelingen.

• Schriftelijke vraag aandeelhouder.



Agenda van de aandeelhouder

Tussentijdse verklaring 1e kwartaal 2019 16 mei 2019 (gepubliceerd)

Halfjaarlijks Financieel Verslag 5 september 2019

Tussentijdse verklaring 3e kwartaal 2019 14 november 2019

p. 74

21. Allerlei – Mededelingen.

Onthechting coupon nr. 10 1 april (na beurstijd)

Keuzedividend – begin inschrijvingsperiode 5 juni 2019

Keuzedividend – afsluiting inschrijvingsperiode 21 juni 2019, 15u00 (CEST)



Oprichting Auditcomite

p. 75

De raad van bestuur heeft op 13 februari 2019 beslist een auditcomité op te richten dat fungeert als adviesorgaan binnen de raad 
van bestuur en heeft de opdracht te waken over de juistheid en betrouwbaarheid van alle financiële informatie, zowel intern als 
extern. 

21. Allerlei – Mededelingen

Leden:

Mark Suykens
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk
bestuurder

Brigitte Grouwels
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk
bestuurder

Paul VanGorp
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk bestuurder

Voorzitter
comité:



Oprichting Investeringscomité

p. 76

De raad van bestuur heeft op 13 februari 2019 beslist een investeringscomité op te richten met als doel een grotere flexibiliteit te 
kunnen bieden bij investeringsopportuniteiten, daar het op ad hoc basis kan samenkomen. 

21. Allerlei – Mededelingen

Leden :

Mark Suykens
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk
bestuurder

Brigitte Grouwels
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk
bestuurder

Paul Van Gorp
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk bestuurder

Voorzitter 
comité:

Willy Pintens
Gedelegeerd bestuurder

Carol Riské
Niet-uitvoerend/ 
onafhankelijk
bestuurder

Dirk Van den Broeck
Gedelegeerd bestuurder

Peter Van Heukelom
Gedelegeerd bestuurder



Goedkeuring van de notulen
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