
 

 

 

 
 

 
 

 

 

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  v a n  3 1  j a n u a r i  2 0 2 3  -  R e s u l t a a t  
 

 

 

De gewone algemene vergadering van 31 januari 2020 heeft alle agendapunten goedgekeurd die voornamelijk 

de jaarrekening van Ascencio CVA, afgesloten op 30 september 2019 behandelden. 

 

1.648.877 aandelen Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, hetzij 25 % van de bestaande aandelen. 

 

Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio CVA en toewijz ing ban het  resul taat  

 

De vergadering keurde de uitkering goed van een brutodividend van 3,95 EUR per aandeel. 

 

De vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris, de CVBA Deloitte voor de 

uitoefening van hun mandaat. 

 

De vergadering heeft, bij aporte stemming, het remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 30 september 2022 

werd afgesloten, goedgekeurd en de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle. 

 

Commissar i s  

 

De vergadering van Ascencio CVA heeft beslist het vernieuwing het mandaat van de CVBA DELOITTE 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B-1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, voor de uitoefening 

van het mandaat vertegenwoordigd door De heer Rik Neckebroeck, voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot na 

afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.  

 

Om te voldoen aan de Europese regelgeving inzake de rotatieregels van de commissaris en de maximumduur 

van opeenvolgende mandaten, zal dit mandaat moeten worden onderbroken na een periode van 2 jaar door 

de commissaris die zijn ontslag indient.  

 

De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal 49.000 EUR (excl. btw) bedragen voor de auditopdracht en 6.000 

EUR (excl. btw) voor de "ESEF"-verplichtingen. De bedragen zullen worden geïndexeerd op basis van de index van 

de consumptieprijzen op 1 oktober 2022.  

 

Financië le kalender  

 

Datum van het knippen van de coupon ('ex-date')  6 februari 2023 

Inschrijvingsdatum (record date)  7 februari 2023 

Betaalbaarstellingsdatum van het dividend  9 februari 2023 

Tussentijdse verklaring per 31 december 2022 23 februari 2023 (17.40 u.) 

Financieel halfjaarverslag per 31 maart 2023 25 mei 2023 (17.40 u.) 

Tussentijdse verklaring per 30 juni 2023 17 augustus 2023 (17.40 u.) 

Jaarbericht per 30 september 2023 23 november 2023 (17.40 u.) 

Gewone algemene vergadering 2022/2023  31 januari 2024 (14.30 u.) 

 
 

 

Gewone a lgemene vergader ingen van 31 januar i  2023  

Gereglementeerde informatie  
31 januari 2022 - Onder embargo tot 17.40 u. 
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Over Ascencio:  

 
Ascencio is actief in België, Frankrijk en Spanje als Gereglementeerde vastgoedvennootschap 

(Openbare GVV), gespecialiseerd in investeringen in handelspanden die aan de stadsrand liggen. 
 

Ascencio is gekenmerkt door een hybride portefeuille, die voornamelijk bestaat uit supermarkten en 

retailparken. 
 

Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussel en ontwikkelt een coherent beleid voor de optimalisatie 

van de resultaten op lange termijn en voor een stabiele rentabiliteit voor al haar aandeelhouders. 

 

Stéphanie Vanden Broecke  

Secretary General & General Counsel 

Tél : +32 (0)71.91.95.23 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be 

Cédric BIQUET  

Chief Financial Officer 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

cedric.biquet@ascencio.be 

Vincent  H.  QUERTON  

Chief Executive Officer 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

vincent.querton@ascencio.be  

Voor meer  in l icht ingen  :        
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