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Care Property Invest neemt deel aan de het 16e European Large & Mid-
cap Event 2016 in Parijs 

Schoten, België - 30 september 2016 - 

Care Property Invest (NYSE Euronext: CPINV), Openbare GVV naar Belgisch recht met als doel het 

ontwikkelen van en investeren in alle projecten voorzien in het woonzorgdecreet (woonzorgcentra, 

dienstencentra, groepen assistentiewoningen, enz.) en alle woonvormen voor mensen met een beperking, 

zal deelnemen aan het 16e European Large & Midcap Event in Parijs. Dit event groepeert 9000 investeerders 

en 700 genoteerde en niet-genoteerde bedrijven en zal plaatsvinden in Palais Brongniart (75002) op 5 en 6 

oktober. 

Care Property Invest zal vertegenwoordigd worden door de volgende leden uit het managementteam: Peter 

Van Heukelom (CEO) en Filip van Zeebroeck (CFO). Zij zullen de vennootschap en haar strategie voorstellen 

aan huidige en toekomstige investeerders en andere geïnteresseerden tijdens one-to-one vergadersessies.

Halfjaarcijfers Care Property Invest

Care Property Invest beschouwt dit event als een uitstekende kans om haar excellente halfjaarcijfers voor te 

stellen aan potentiële investeerders en andere geïnteresseerde partijen na de publicatie van haar halfjaarlijks 

financieel verslag 2016 op 22 september 2016. Hieronder staan de highlights uit dit verslag.

• Stijging van de huurinkomsten met 18,86% ten opzichte van 30 juni 2015.

• Stijging van het netto cashresultaat met +- 19% ten opzichte van 30 juni 2015.

• Reële waarde van de vastgoedportefeuille: 293 miljoen euro.

• De schuldgraad van de vennootschap bedraagt 46,89% op 30 juni 2016.

• Bezettingsgraad projecten: 100%.

• Versterking van het management: oprichting directiecomité en benoeming leden

• Nieuwe investeringen in Bonheiden-Rijmenam (13,4 miljoen euro) en in Vlaams-Brabant (17 miljoen 

euro).
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