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NAT. Datum neerlegqincj Nr.

1 EUR
BIz. E. D. IVOL1 I

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS

NAAM T~.r.~J~yk

Rechtsvorm ~

Adres HPr~tPL?P~9fl Nr Bus:

Postnummer ?.9.Q.O Gemeente S.c~hpt.e

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....~fl.tW~fP?tø.~W?2.MtW~!P.W1

Internetadres1~

Ondernemingsnummer I BE 0447.093.586

DATUM 08 01 2013 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) _____

goedgekeurd door de algemene vergadering van I 29 05 2019 I

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 I 01 2018 I tot I 27 09 2018 I

Vorig boekjaar van 01 01 2017 I tot 31 12 2017

De bedragen van het vorige boekjaar~ljD~/ zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn ~~

6.17 6.182, 7 8 9, 10

1 Facultatieve vermelding.
2 Schrappen wat niet van toepassing is.

Care Property In vest nv
vertegenwoordigd door Peter Van

Heukelom

OCR9002



Nr. BE 0447.093.586 I I VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming

are Property lnves nv Bestuurder
Nr.: BE 0456.378.070 22/12/2016 - 27/09/2018
Horstebaan 3, 2900 Schoten, Belgie

Vertegenwoordigd door:

Peter Van Heukelom
Horstebaan 3, 2900 Schoten, Belgie

Valerie Jonkers Bestuurder
Kempenlaan 25, 2160 Wommelgem, BeIgie 22/12/2016 - 27/09/2018

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba Commissaris
Nr.: BE 0429.501.944 22/01/2016 - 29/05/2019
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgie
Lidmaatschapsnr.: B00009

Vertegenwoordigd door:

Damien Walgrave
(Bedrijfsrevisor)
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgie
Lidmaatschapsnr.: A02037
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Nr. BE 0447.093.586 I I VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE BEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreftende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening v~c~ / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps- Aard van denummer opdracht(A,_B,_C_en/of_D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BE 0447.093.586 VOL4

Boekjaar Vorig boekjaar

.. __. •.—.— —

— .— I~ I

—I II —— I~ — — —

I~ ~I~• III — I —

— — — — .—. I.. — I

— I~ II~•~ —

II __I —

I

III l~ I _~ —

l——__I—— I—

II I I — II — — —

—— I— — •~ I~ II II _I~

I~ • — II — I~ I I~ I—

— I — •~

II — I— II I — I — •~ •~I I—

I—

I— — I~I I

I — l~_ ~ I —

II

..~ 0•

SI I•

S. •.

. 5S

I I

S S .5

I~ ~ I II

I— —

I~ II

I• •~ —

I~ •~I •~

;,. •

.S ‘.

-. I

II

First- V0L2017-8/35



I

— — . —

I. — •~ •

.. ,;

BE 0447.093.586

I—

I.. — .

— e

VOL4

Boekjaar Vorig boekjaar

— — I.e — I

I — I~ —

— — •II — I —

—

—— I

—— I— — I— I~ II I_

II •~ — I— I — -

I.— •~ I~ I~I I~ — I — •~

A •_ — — — — . — •~

. :,

. ;.

First- V0L2017- 9/35



BE 0447.093.586

I • . ‘.

, I; I

VOL5

— I.— --

— I •~ I•~

Boekjaar Vorig boekjaar

— I—

• — I~•

.—

— II~I I —

I— I

I .; .

I •

I f • ~• I

First- V0L2017- 10/35



BE 0447.093.586 VOL 6.3.1
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BE 0447.093.586 VOL 6.3.2
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BE 044 7.093.586 VOL 6.3.3

Boekjaar Vorig boekjaar

— —

& I—..—

• —

116.325,86

I—

— •.— . —

— —

• I—..—

• —

— I~ •~

.1 ~I_

— —— I. ——

— I—I

— .— —

— I— — •~e •

• —._ — — —

• — II~ •~ — ——

.— e—. ••

—

—— _— — I— —

First- V0L2017- 13/35



I. — ~— —

- ..‘ I-- •0•ø~

— III~ __~I .1

— e— •

.—— I I~ I — II

— I~ I~ — I — I —

— I~ I•~ •~ • — ——

— — —I__ —

— I— — I~ —

— I~ •~ — I

I —

— — —.__ —

— .— —

• I..

——

—— .— —

BE 0447.093.586

I

- I.—

- I.- --

— •—

—— I— — •~

VOL 6.7.1

Boekjaar Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

1.462.000,00

Bedragen Aantal aandelen

... ,,, ,,

Niet-opgevraagd Opgevraagd,
bedrag niet-gestort bedrag

Boekjaar

— • •— •II •—

— I — — •~• — I

—— .— —

— I I~ III ——

I — — I~I — I

I— —

.— I I

-I

s-I -•

I— I I

5-. -.

— I—

I —

I ~



BE 0447.093.586

— I~ •

— I. •~ — —

I I II~ •—*_ ~ I I~

- —— I— — I— I I~ III I~ — II

—— I— — •~ I I~ III —— II —

VOL 6.7.1

Boekjaar

First- V0L2017- 15/35



Nr. I BE 0447.093.586 I I VOL 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootsohappen, artikel
631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale
handelsfaciliteiten, artikel 5.

Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming

in elgendom hebberi, met vermelding van het ADRES (van de Aantal stemrechten
maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft), en van het

ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht Aard Verbonden Nietverbondenbetreft aan effecten aan effecten

Care Property Invest
BE 0456.3 78.070
Horstebaan 3
2900 Schoten
Belgie

Aandelen op naam 2.947 0 100,0
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BE 0447.093.586 VOL 6.9
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BE 0447.093.586
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BE 0447.093.586 VOL 6.13
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I Nr. I BE 0447.093.586 I VOL 6.14 I

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan
Door do onderneming geendosseerde handelseffecton in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval gotekende handelseffecten
Maximumbedrag ten bolope waarvan andere vorplichtingon van derden door de ondornoming zijn
gewaarborgd

ZAKELIJKE ZEKERH EDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypothokon
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van do inschrijving

Pand op hot handeisfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog to vorworven activa - Bedrag van do botrokken activa

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypothekon
Bookwaarde van de bezwaardo activa
Bodrag van do inschrijving

Pand op hot handoisfonds - Bedrag van do inschrijving
Pand op andero activa - Boekwaarde van de in pand gogeven activa
Zekerheden op do nog to verwerven activa - Bedrag van do botrokken activa

Codes Boekjaar

9149

9150
9151

9153

9161
9171
9181
9191
9201

9162
9172
9182
9192
9202
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BE 0447.093.586
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BE 044 7.093.586
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I Nr. I BE 0447.093.586 I VOL 6.161

FINANCIELE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE

PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, Iooptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes Boekjaar

9500

9501

9502

9503

9504

Codes Boekjaar

9505 3.702,60

95061

95062

95063

95081

95082

95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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I Nr. I BE0447.093.586 I I VOL6.18.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

1. Care Property invest nv Consoliderende moederonderneming - Grootste
BE 0456.378.0 70 geheel
Horstebaan 3, 2900 Schoten, Belgie

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar 5*:

1. Care Property Invest nv Care Property invest
Horstebaan 3, 2900 Schoten, Belgie

* Wordt de jaarrekening van de ondememing op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en

anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de ondememing als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening worth

opgesteld en openbaar gemaakt.
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN IDE WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

Be waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van
30 januari 2001

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van bet getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij

dit besluit bepaalde
waarderingsregels

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord
Deze afwijkingen beinvloeden als volgt bet vermogen, de financièle positie en bet resultaat vddr
belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van bet vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet
gewij zigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beinvloed door opbrengsten en kosten die aan
een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend.

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel cm de
volgende reden

Voor de vergelij king van de
jaarrekeningen van beide boekjaren meet met volgende elementen rekening worden gehouden:
Het yang boekjaar omvatte 12 maanden. Het huidige boekjaar omvat 9 maanden.

In functie van de fusie die wordt uitgevoerd op 27/09/2018 zijn de materiêle vaste activa (meer
specifiek terreinen en gebouwen) gewaardeerd volgens de methode van kosten-koper, waardoor een
herwaarderingsmeerwaarde werd geboekt tijdens bet huidige boekjaar.

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico’s,
mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir

/

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van bet
vermogen, de financiêle positie
en bet resultaat van de onderneming
Niettegenstaande de balans een overgedragen verlies vertoont, werd de jaarrekening opgesteld onder

de veronderstelling van continuiteit in overeenstemming met art. 96,6° Wetboek Vennootschappen. De
bedrijfsactiviteiten worden verder gezet door Care Property Invest NV. Het verlies is louter te
wijten aan de exit taks die werd voorzien n.a.v. de belastbaarheid van de meerwaarde op de
portefeuille en beeft een dénmalig karakter.

II. Bijzondere regels

De opricbtingskosten
Be opricbtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden
geactiveerd.

Herstructureringskosten
Herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van bet boekjaar.

Immateriéle vaste activa

Het bedrag aan immateriéle vaste activa omvat voor kosten van onderzoek en ontwikkeling. De
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afschrijvingstermij n
voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt
deze termijn verantwoord.

Materiële vaste activa
In de loop van het boekjaar werden geen materidle vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt
deze herwaardering verantwoord.

Afschrijvingen geboekt tijdens bet boekjaar

1. Oprichtingskosten - NIHIL
2. Immateriéle vaste activa - NIHIL
3. Industriéle, administratieve of commercidle gebouwen * - L: 10.00 en 3.03
4. Installaties, machines en uitrustingen * - L: 20.00
5. Rollend materieel * - NIHIL
6. Kantoormateriaal en meubilair * - L: 33.33 en L: 10.00
7. Andere materidle vaste activa * - NIHIL

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een

afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de
economisch verantwoorde afschrijvingen
- bedrag voor bet boekjaar EUR.
- gecunmuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf bet boekjaar dat na 31 december 1983

begint : EUR.

Financiële vaste activa

In de loop van bet boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze
herwaardering verantwoord.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden)
methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de
lagere marktwaarde

1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking - gereed product

3. Handelsgoederen
Li fo
4. Onroerende goederen bestend voor verkoop

Producten

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan den jaar beslaat, [xxxxxxl

[onvat geeni financidle kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend on de productie ervan te financieren.

Bij bet einde van bet boekjaar bedraagt de narktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan

bun boekwaarde.

(deze inlichting is slecbts vereist zo bet verschil belangrijk is)

Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijsl [tegen
vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van bet resultaat naar gelang van de vordering der werkeni

Schulden
Be passiva bevatten geen schulden op lange ternijn, zonder rente of met een abnormale lage rente;
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zo ja, dan wordt op

deze schulden [eenl [geeni disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende
grondslagen
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt

Leasingovereenkomsten
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van
het koninklijk besluit van

30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor
de leasing van onroerende
goederen EUR.
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

De vergelijkende cijfers per 31/12/2017 werden aangepast o. w.v een herciassificatie van de rekening 74 Andere bedrijfsopbrengsten
naar de rekening 70 Omzet.
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TER BLEUK

Naamloze vennootschap

Horstebaan 3, 2900 Schoten

Onclernemingsnummer 0447.093.586

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben het genoegen U, in overeenstemming de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
versiag uit te brengen over de uitoefening van ons mandaat met betrekking tot het boekjaar van 1 januari
2018 tot en met 27 september 2018 en leggen u hierbij de jaarrekening voor ter goedkeuring.

Op 27 september 2018 heeft Care Property Invest nv de dochtervennootschap Ter Bleuk nv opgeslorpt in het
kader van een geruisloze fusie nadat ze 100% van de aandelen van de laatst genoemde vennootschap
verworven had. De publicatie verscheen in het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2018 (zie ook
www.carepropertyinvest.be/investeren/fusievoorstellen/). De cijfers hieronder vermeld hebben betrekking
op de situatie voor fusie. Ook om die reden zal de Algemene Vergadering niet op statutaire datum
plaatsvinden, maar wel op datum van de Algemene Vergadering van Care Property Invest NV, op 29 mei
2019.

B.ekening houdende met deze fusie werd de latente meerwaarde (verschil tussen de boekwaarde en de
waarde kosten koper van het gebouw) op het vastgoed uitgedrukt. Op deze meerwaarde werd exittaks
betaald.

1. Commentaar bij de jaarrekening

27 september 2018 31 december 2017

Omzet 0,00 € 0,00 €

Bedrijfsopbrengsten 533.203,42 € 709.596,79 €

Niet recurrente 0,00 € 0,00 €
bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten -422.732,82 € -560.796,51 €

Financiële opbrengsten 0,00 € 0,00 €

~ Financiële kosten -184.117,13 € -256.393,72 €

Resultaat boekjaar voor -73.646,53 € -107.593,44 €
belastingen

Belastingen op het resultaat -195.801,26 € 0,00 €

Resultaat van het boekjaar -269.447,79 € -107.593,44 €



Uit de jaarrekening per 27 september 2018 blijkt een balanstotaal van 13.758.550,80 EUR en een verlies van
269.447,79 EUR, grotendeels te wijten aan de betaalde exittaks.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering voor het resultaat van het boekjaar van -269.447,79 EUR als volgt
te bestemmen:

• Overgedragen verlies -701.568,67 EUR
• Te bestemmen verlies -269.44779 EUR
• Over te drag en verlies -971.016,46 EUR

Dit voorstel tot resultaatverwerking is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de inhoud
der statuten betreffende dit punt.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening per 27 september 2018 werd opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en bepalingen ter zake.

De in deze jaarrekening toegepaste waarderingsnormen stemmen overeen enerzijds met de algemeen
wettelijke en administratieve bepalingen en anderzijds met de door de zaakvoerders goedgekeurde tekst
der waarderingsregels.

De opstelling van de jaarrekening gebeurde op consistente wijze ten opzichte van de opstelling der
jaarrekening in de vorige boekjaren.

2. Art.96. 6° Wetboek van Vennootschappen

Uit de balans per 27 september 2018 blijkt een overgedragen verlies van — 971.016,46 EUR, waardoor art.96,
60
van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is. De bestuurders beslissen om de
waarderingsregels in de veronderstelling van continuIteit te behouden. De continuIteit van de
vennootschap komt niet in het gedrang gezien de moederonderneming Care Property Invest nv de
dochtervennootschap zal opsiorpen als gevoig van een geruisloze fusie op 27 september 2018.

3. Overige meldingen

• De bestuurders melden dat er na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden die een invloed hebben op het vermogen en de resultaten van de onderneming.

• Wij delen u graag mede dat er op dit ogenblik geen weet is van mogelijke risico’s en/of
onzekerheden die een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling, de positie en de resultaten van
de vennootschap.

• Er zijn geen bijzonderheden te melden betreffende milieu aangelegenheden.

• Er hebben zich gedurende het boekjaar geen handelingen of beslissingen van tegenstrijdig belang
voorgedaan in het kader van art.523 Wetboek van Vennootschappen.

• Er hebben zich tijdens het boekjaar geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de
vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beInvloeden.

• De vennootschap is niet betrokken bij werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling.

• De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in Belgie noch in het buitenland.

• Er werden geen kapitaalverhogingen uitgevoerd binnen het kader van toegestaan kapitaal.



• De vennootschap is niet overgegaan tot inkoop of behoud van eigen aandelen.

• Er werden geen vergoedingen verstrekt aan de personen met wie de commissaris beroepshalve in
samenwerkingsverband staat, voor het afgelopen boekjaar.

• De onderneming bezit geen afgeleide financiële instrumenten, dewelke van betekenis zijn voor de
beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat.

4. Slotbemerkingen

Wij verzoeken u kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de aansprakelijkheid
opgelopen in de officiële uitoefening van hun mandaat.

Wij menen u hierbij een duidelijk beeld gegeven te hebben over de uitoefening van ons mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar, en danken de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

Opgemaakt te Schoten, 11 december 2018.

Care Property Invest NV Care Property Invest NV

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Peter Van Heukelom Willy Pintens
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