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O P R O E P I N G  G E W O N E  A L G E M E N E  V E R G A D E R I N G  

O P T I O N E E L  D I V I D E N D  
 

 

De statutaire zaakvoerder nodigt de aandeelhouders van Ascencio CVA uit tot het bijwonen van de gewone 

algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 31 januari 2018 om 14u30 ter maatschappelijke 

zetel, avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies. 

 

Alle documenten betreffende deze vergadering worden beschikbaar gesteld op de website van de 

vennootschap1: 

 

 Oproeping 

 Agenda 

 Deelnamevoorwaarden 

 Melding aanwezigheid 

 Volmacht 

 Het jaarverslag 2016/2017 

 

Zoals reeds eerder bekendgemaakt zal de statutaire zaakvoerder aan de gewone algemene vergadering 

voorstellen om over het boekjaar 2016/2017 een dividend uit te keren van 3,30 euro bruto (2,31 euro netto)2 

per coupon n°15.  

 

De statutaire aandeelhouder wenst in dit kader de aandeelhouders de mogelijkheid te geven om, via een 

optioneel dividend, hun nettodividendvordering in te brengen als tegenprestatie voor nieuwe aandelen 

(naast de mogelijkheid om een dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de 

beide mogelijkheden). 

 

De ruilverhouding, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die in voorkomend geval een disagio kan vertonen 

ten opzichte van de beurskoers alsook de praktische modaliteiten van het optionele dividend zullen worden 

bekendgemaakt via een informatieve nota die vanaf 1ste february 2018, na beurs, beschikbaar zal zijn op de 

website van de vennootschap. 

 

Het optioneel dividend moet Ascencio de mogelijkheid bieden om een deel van de tijdens het boekjaar 

gegenereerde cashflow te behouden en te investeren in haar groei. Tegelijkertijd kunnen de aandeelhouders 

op een voordelige manier hun participatie in Ascencio verhogen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1http://www.ascencio.be/nl/investors-relations/algemene-vergaderingen 
2 Op basis van een roerende voorheffing van 30% 
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Om rekening te houden met deze keuzeperiode en de daaruit voortvloeiende latere betaalbaarstelling van 

het dividend, wordt de financiële kalender aangepast als volgt:  

 

Gewone algemene vergadering 31 januari 2018 om 14u30 

Afknippen van de coupon nr.15 (ex date) 2 februari 2018 

Dividend record date 5 februari 2018 

Periode voor de keuze tussen een uitbetaling van het 

dividend in cash of in nieuwe gewone aandelen 
Vanaf 6 februari 2018 tot 20 februari 2018 

Uitbetaling dividend in cash en/of levering nieuwe 

aandelen 
Vanaf 27 februari 2018 

Notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels 27 februari 2018 

 

 

Bijkomende inlichtingen zijn verkijgbaar bij : 

 

      

  

 

Ascencio is een in België, Frankrijk en Spanje actieve openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) 

gespecialiseerd in de beleggingen in handelspanden die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden. 

In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector. 

Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels en ontwikkelt een coherent beleid voor de optimalisatie van de resultaten op lange 

termijn en voor een stabiele rentabiliteit voor al haar aandeelhouders. 
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