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Schoten, België – 4 juni 2020
Care Property Invest, de eerste Belgische beurgenoteerde pure zorgvastgoedinvesteerder, is verheugd aan te
kondigen dat haar aandeel vanaf 19 juni 2020 (na beurstijd) opgenomen zal worden in de FTSE EPRA Nareit Global
Index en in de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index, een wereldwijde benchmark én de meest gebruikte
investeringsindex voor beursgenoteerd vastgoed.
Bij het laatste kwartaalnazicht voor de samenstelling van deze index, gepubliceerd op 4 juni 2020, voldeed het
Care Property Invest-aandeel aan alle opnamecriteria bepaald door EPRA, waardoor het opgenomen zal worden
in de FTSE EPRA Nareit Global Index en in de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. Het gewicht van deze
opname zal bepaald worden op het moment van opname.
EPRA, in samenwerking met de FTSE en Nareit, is de aanbieder van deze toonaangevende, wereldwijde,
beursgenoteerde vastgoedindex. Relevante activiteiten worden gedefinieerd als het bezit, de verkoop en de
ontwikkeling van inkomstengenererend onroerend goed. Beleggers vertrouwen op de expertise en
professionaliteit van EPRA om, in het bijzonder, de Europese markt te volgen, waardoor ze op een praktische wijze
hun portefeuillerendementen kunnen vergelijken. Met een samenstelling van ongeveer 500 verschillende
aandelen, vertegenwoordigt de Global Index wereldwijd meer dan 2 biljoen euro aan hoogwaardig vastgoed.
Quote Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest;

“Wij zijn erg verheugd om onze opname in de EPRA-index te mogen aankondigen, gezien we dit al geruime tijd
ambiëren. Om deze opname te bewerkstelligen, hebben we vanaf 2018, mét de beoogde resultaten, twee
liquidity providers aangesteld, nl. Bank Degroof Petercam en KBC Securities. Deze verhoogde liquiditeit zal de
deur wagenwijd openzetten voor nieuwe institutionele investeerders die willen bijdragen aan het succes en de
verdere groei van de Vennootschap.
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Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen,
doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Care Property Invest. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke
vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische
en concurrentiële onzekerheden, die Care Property Invest grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van
deze risico’s of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de
uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten.
Dientengevolge neemt Care Property Invest geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van
deze vooruitzichten.
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Over Care Property Invest
Care Property Invest NV is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV)
naar Belgisch recht. Care Property Invest helpt zorgondernemers hun projecten te realiseren door
kwalitatief en maatschappelijk verantwoord vastgoed op maat van de eindgebruikers aan te bieden,
en dit vanuit een solide organisatie. Voor haar aandeelhouders streeft zij steeds een stabiel
langetermijnrendement na.
Het aandeel Care Property Invest viert dit jaar zijn 24e verjaardag op Euronext Brussels. Het aandeel
staat genoteerd onder de naam CPINV en draagt de volgende ISIN-Code: BE0974273055. Sinds
december 2016 is het aandeel een constituent van de Belgium BEL Mid Index en werd zij lid van EPRA.
In september 2019 mocht zij haar derde EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen. Vanaf 1 november
2019 is het aandeel een constituent van de Euronext Next 150 Index.
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