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Oproeping 
Buitengewone Algemene Vergadering 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
voor opening van de beurs 

30 oktober 2019  – 8 u. 
 
 

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”) 

 
Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

van vrijdag 29 november 2019 om 10 uur, (“BAV I”) 
(en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt op BAV I, een tweede Buitengewone 

Algemene Vergadering van woensdag 18 december 2019 om 10 uur (“BAV II”)) 
 
 
De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de “Vennootschap” of “CP Invest”) 
worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “BAV”) bij te 
wonen die zal worden gehouden op vrijdag 29 november 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap, teneinde te beraadslagen over onderstaande agenda en voorstellen van besluit. 
 
Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om (i) de machtiging aan de raad van 
bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering 
d.d. 16 mei 2018 uit te breiden en (ii) een aantal clausules opgenomen in de kredietovereenkomsten met Argenta 
en Belfius aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. 
 
TITEL A STATUTENWIJZIGING  
 
1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 

W.Venn. met betrekking tot de uitbreiding van de machtiging toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd op de 
buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, en de bijzondere omstandigheden waarin de raad van 
bestuur gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal en de hierbij nagestreefde doeleinden. 
 
Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking 
tot dit agendapunt. 

 
2. Voorstel om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering 

van 16 mei 2018 om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de 
buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zijnde 12 juni 2018) het 
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, uit te breiden tot alle mogelijkheden die 
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onder de toepasselijke regelgeving zijn toegelaten en om dienovereenkomstig de artikelen 7 (« Toegestaan 
Kapitaal »)  en 8 (« Wijziging van het kapitaal ») van de statuten alsvolgt te wijzigen :  
 

“ARTIKEL 7 - TOEGESTAAN KAPITAAL 
De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één 
of meerdere keren het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 
honderdveertien miljoen negenhonderdeenenzestigduizend tweehonderdzesenzestig euro zesendertig 
cent (€ 114.961.266,36). 
Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
Zij is hernieuwbaar. 
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd op iedere wijze toegelaten onder de 
toepasselijke regelgeving, o.a. door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van gemengde 
inbreng of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies 
evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de 
vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van 
nieuwe effecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de 
toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en deze statuten. De raad 
van bestuur kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen . 
In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan 
de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, in het geval van een 
kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, door de raad van bestuur op een 
onbeschikbare reserverekening geplaatst moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de 
waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden 
dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, 
behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien. 
Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel, kan de raad van bestuur tevens 
warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht) en converteerbare obligaties of obligaties terug 
betaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten 
waarnaar wordt verwezen in het vierde lid, en dit steeds met naleving van de toepasselijke regelgeving 
en deze statuten. 
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, kan 
de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen in de gevallen en mits naleving van 
de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regelgeving, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of 
meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar 
dochtervennootschappen, . 
Desgevallend, dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste te voldoen aan de modaliteiten 
vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en artikel 
8.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de 
toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van 
het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het 
voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een 
keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. 
Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in de toepasselijke 
regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.2 van deze statuten 
worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat overeenstemt met 
het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in 
natura uiteengezet onder artikel 8.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op 
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dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle 
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. 

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL 
Onverminderd de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de raad van 
bestuur, en mits inachtname van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, kan tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering slechts worden besloten 
door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een Notaris. 
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een 
onbeschikbare reserverekening te worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg 
der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een 
beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de 
omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien. 
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke 
omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de 
dwingende bepalingen van de toepasselijke regelgeving te worden geëerbiedigd. 
8.1 Kapitaalverhoging in geld 
In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de 
dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, kan het voorkeurrecht worden beperkt of 
opgeheven, in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regelgeving.  
 
Desgevallend dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
1 .  het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten; 
2.  het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen 

vertegenwoordigen op het moment van de verrichting; 
3 .  uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een 

maximumprijs per aandeel aangekondigd; en 
4.  de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen. 
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, zijn 
voormelde beperkingen in het kader van de kapitaalverhoging in geld niet van toepassing bij een 
inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in 
natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle 
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. 
8.2 Kapitaalverhoging in natura 
Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten, onverminderd de artikelen 601 en 602 van het 
Wetboek van vennootschappen, volgende voorwaarden worden nageleefd: 
1 .  de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van 

vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur, alsook, in voorkomend geval, in de 
oproeping tot de algemene vergadering die voor de kapitaalverhoging wordt bijeengeroepen; 

2.  de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde per 
aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbreng-overeenkomst of, 
naar keuze van de vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de 
gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum; 

3 .  behalve indien de uitgifteprijs alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag na de 
afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek worden meegedeeld 
met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, 
wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en 

4.  het verslag voorzien onder punt 1 hierboven moet eveneens de weerslag toelichten van de 
voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders, in het bijzonder wat hun 
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aandeel in de winst, in de netto-waarde per aandeel en in het kapitaal betreft, alsook de impact op 
het vlak van de stemrechten. 

Voor de toepassing van punt 2 hierboven is het toegestaan om van het in punt (b) van punt 2 bedoelde 
bedrag een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend 
waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven. De raad van bestuur zal in voorkomend 
geval het aldus afgetrokken dividendbedrag specifiek verantwoorden in zijn bijzonder verslag en de 
financiële voorwaarden van de verrichting toelichten in zijn jaarlijks financieel verslag. 
De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder dit artikel 8.2 zijn niet van 
toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, 
voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld. 
8.3 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen 
De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 8.2 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op de in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van 
vennootschappen bedoelde fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen. 
In dit geval verwijst "datum van de inbrengovereenkomst" naar de datum waarop het fusie- of 
splitsingsvoorstel wordt neergelegd.” 

 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om de wijziging van de machtiging, alsook deze van de statuten goed te 
keuren. 

 
 
TITEL B – WIJZIGING VAN DE CONTROLE M.B.T. DE FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN  
In toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, voorstel om de bepalingen met 
betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke 
opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, 
zoals opgenomen in de kredietovereenkomst(en) met Argenta en Belfius goed te keuren en voor zover als 
nodig, te ratificeren. 
 

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 
 
 
TITEL C – MACHTIGINGEN MET HET OOG OP HET VERVULLEN VAN DE FORMALITEITEN 
Voorstel om volgende machtigingen te verlenen:  

a. aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot 
indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten; 

b. aan de instrumenterende Notaris, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de 
bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen 
besluiten. 

 
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 

 
**** 

Informatie voor de aandeelhouders 
Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet 
verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden. 
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Goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten:  

Er wordt gepreciseerd dat om een statutenwijziging goed te keuren, het voorstel op de agenda van deze BAV met 
betrekking tot de statutenwijziging, overeenkomstig artikel 558 W.Venn., de aanwezigheid of 
vertegenwoordiging vereisen van de aandeelhouders die tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen (behoudens in geval van een tweede BAV die zal worden gehouden indien de eerste BAV niet 
het vereiste aanwezigheidsquorum behaalt, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of 
vertegenwoordigde deel van het kapitaal).  

Om te worden goedgekeurd, vereist het voorstel onder TITEL A een meerderheid van drie vierde van de op de 
buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen en de voorstellen onder TITEL B tot en met 
TITEL C de helft van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Elk voorstel tot wijziging van de statuten is onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de Autoriteit 
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).  
 
In geval het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou bereikt zijn op de BAV van vrijdag 29 november 2019 om 10 
uur, zal een tweede BAV op woensdag 18 december 2019 om 10 uur worden samengeroepen op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde dagorde. 
 
Amendering van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van 
de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de BAV te plaatsen en voorstellen van 
besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te 
dienen. 
De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op 7 november 2019 bij de Vennootschap toe te komen per gewone brief 
(Horstebaan 3, 2900 Schoten), fax (+32 3 222 94 95) of e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be) (artikel 
533ter W.Venn.).  
 
Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders 
ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-
van-de-aandeelhouders/). Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of 
voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst 
op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar 
website, ten laatste op 14 november 2019. 
 
Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht: Teneinde deze BAV bij te wonen of zich daar te laten 
vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 34 en 35 van de statuten van de 
Vennootschap naleven. Om aan de BAV te worden toegelaten moeten (i) de aandeelhouders bewijzen dat zij 
werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, (ii) de aandeelhouders of volmachtdragers (zie hieronder) 
ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de BAV hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers 
van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid 
blijkt. 
 
Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van 
de Vennootschap kunnen deelnemen aan de BAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de 
boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij 
door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving 
op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen 
dat de aandeelhouder bezit op de datum van de BAV. Vrijdag 15 november 2019 (24 uur Belgische tijd) geldt als 
registratiedatum (de “Registratiedatum”).  
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Bevestiging deelname: De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de BAV 
moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door Euroclear of een erkende rekeninghouder bij Euroclear 
waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan 
ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de BAV te 
willen deelnemen. 
De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten 
laatste op zaterdag 23 november 2019 op de zetel van de Vennootschap, Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 
94 95; E aandeelhouders@carepropertyinvest.be. 
 
De eigenaars van aandelen op naam die aan de BAV wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk 
op zaterdag 23 november 2019 in kennis stellen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen volgens de 
gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief. 
 
Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich op de BAV door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke 
aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. 
 
Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke 
volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur 
werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan 
gedownload worden via de website van de Vennootschap www.carepropertyinvest.be. Deze volmacht dient 
uiterlijk op zaterdag 23 november 2019 op de zetel van de Vennootschap toe te komen via gewone brief, fax of e-
mail (Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 94 95, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). De 
aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op 
rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de BAV. 
Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake 
belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te 
laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven. 
 
In het geval dat het quorum niet wordt bereikt op de BAV van 29 november 2019, 10 uur, zal de volmacht gegeven 
voor deze vergadering eveneens gelden voor de tweede BAV die desgevallend op woensdag 18 december 2019, 10 
uur, met dezelfde agenda, zal worden samengeroepen. 
 
Vraagrecht: Aandeelhouders kunnen schriftelijk of tijdens de BAV hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke 
vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op zaterdag 23 november 2019 toe te komen via gewone brief, fax of 
e-mail op de zetel van de Vennootschap (Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 94 95, 
E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). 
Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld 
op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/). 
 
Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van 
gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de BAV is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap 
(Horstebaan 3, 2900 Schoten) kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen: 

 de stukken die zullen worden voorgelegd aan de BAV; 
 de agenda van de BAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur 

bevat; en 
 het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht. 

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter 
beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap 
(Horstebaan 3, 2900 Schoten) of op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). 
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Care Property Invest NV  
Horstebaan 3 
2900 Schoten 
BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen 
Openbare GVV naar Belgisch recht 
 

T  +32 3 222 94 94 
F  +32 3 222 94 95 
E  info@carepropertyinvest.be 
www.carepropertyinvest.be 
 

 

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten 
aangaande de deelname aan de BAV, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 222 94 94, 
E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de 
aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze 
dank. 
 
De Raad van Bestuur 
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