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CARE PROPERTY INVEST KONDIGT TERUGKOOPPROGRAMMA VAN
EIGEN AANDELEN AAN
Schoten, België – 8 april 2019
Care Property Invest NV kondigt aan dat de raad van bestuur heeft besloten om een terugkoopprogramma van
eigen aandelen te starten voor een totaal bedrag van maximaal € 250.000 ter verwerving van maximaal 11.000
aandelen, binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen verleend door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2018. Het terugkoopprogramma heeft als doel Care
Property Invest in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten
voordele van het uitvoerend management van Care Property Invest.
Care Property Invest onderkent de noodzaak om een actief en betrokken management te hebben dat mee
instaat voor de verdere uitbouw en integratie van de gedane investeringen. Op basis van eerdere ervaringen en
de huidige marktpraktijken en -tendensen, zijn het remuneratie- en benoemingscomité en de raad van bestuur
er bovendien van overtuigd dat het engagement en de betrokkenheid van het management toeneemt indien het
in het kapitaal van Care Property Invest NV kan participeren en er aldus een alignering van de belangen van het
management en die van de vennootschap en haar aandeelhouders bestaat. Deze wijze van verlonen past dan
ook binnen het deugdelijk bestuur dat de vennootschap nastreeft. De koppeling van een passend gedeelte van
de het remuneratiepakket aan de prestaties is immers ook uitdrukkelijk opgenomen in de Corporate
Governance Code. Care Property Invest past de bepalingen en richtlijnen van deze Code integraal toe op haar
long – term incentive plannen.
Het terugkoopprogramma zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke broker, overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving met betrekking tot inkoop van eigen aandelen.
Care Property Invest zal het terugkoopprogramma starten op 8 april 2019 voor een periode ten laatste eindigend
op 30 april 2019.
Care Property Invest zal de markt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving informeren over de voortgang
van het terugkoopprogramma.
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Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

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.

Mededeling van 8 april 2019 aan de FSMA
Overeenkomstig Artikel 37 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen

Overeenkomstig artikel 37, § 2, 4de lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (de GVV Wet) juncto artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met
betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen maakt Care Property Invest de volgende gegevens
openbaar in het kader van de geplande verrichting.
Conform artikel 37, § 1 van de GVV Wet delen wij U via dit schrijven mee dat de effectieve leiders Peter Van
Heukelom, Filip Van Zeebroeck en Valérie Jonkers als begunstigden van het Plan optreden of er enig
vermogensvoordeel uit (kunnen) halen.
Het Plan beoogt de actieve betrokkenheid van het management nog te versterken door hun belangen verder af
te stemmen op de lange termijn aandeelhoudersbelangen, alsook de continuïteit van het management te
bestendigen. Het management is geroepen mee in te staan voor de verdere uitbouw en integratie van de door de
investeringen van de Vennootschap. Op basis van eerdere ervaringen en de huidige marktpraktijken en tendensen, is de raad van bestuur er bovendien van overtuigd dat het engagement en de betrokkenheid van het
management toeneemt indien het in het kapitaal van de Vennootschap kan participeren. In dat verband werden
de Plannen opgesteld om bepaalde sleutelfiguren binnen de Vennootschap een bepaald aantal aandelen te laten
aankopen tegen bepaalde voorwaarden. Met deze Plannen beoogt de raad van bestuur de begunstigden te
motiveren en tot loyauteit te inspireren. De Vennootschap zal overgaan tot een inkoop van eigen aandelen om
die op haar beurt over te dragen onder en volgens de regels van het Plannen.
Overeenkomstig artikel 37, § 2 van de GVV Wet, stelt de raad van bestuur dus vast dat het Plan in het belang van
de Vennootschap is.
Deze gegevens worden overeenkomstig artikel 37, § 2, 4de lid van de GVV Wet juncto artikel 8 van het Koninklijk
Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen openbaar gemaakt in
het perscommuniqué over de verrichting op het ogenblik van de aankondiging van de inkoop van eigen
aandelen waartoe de raad van bestuur zou beslissen. De in artikel 37, § 2 van de GVV Wet bedoelde gegevens
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zullen ook worden toegelicht in het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2019 en in het verslag van de
commissaris.
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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 vierde dit jaar zijn 23e 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 2018 mocht zij
haar tweede EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen
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