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Gereglementeerde informatie
Vertrouwen in voorzitter RVB bevestigd
Ieper – België – 22 juni 2015 18:00u CET– Accentis NV (‘Accentis’), de vastgoedmaatschappij met hoofdzetel
te Ieper die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, verwijst naar de eerdere berichtgeving en
initiatieven van dhr. Faas en Recalcico Beheer, o.a. betreffende de voorzitter van haar raad van bestuur, dhr.
Jacques de Bliek. Accentis werd ingelicht dat dhr. Faas een klacht heeft ingediend bij de deken van de
Nederlandse Orde van Advocaten tegen dhr. de Bliek, en dat deze klacht niet ontvankelijk werd verklaard.
Accentis is tevreden dat hiermee haar vertrouwen in haar voorzitter wordt bevestigd. Accentis werd tevens
ingelicht van het voornemen van haar voorzitter om juridische stappen te nemen ten aanzien van dhr. Faas.
In dit kader meldt Accentis dat zij haar juridische positie steeds evalueert en niet zal nalaten om in rechte op
te treden indien de vennootschap geschaad wordt.
Accentis betreurt dat op en in aanloop naar de jaarlijkse algemene vergadering die werd gehouden op 26 mei
2015 door bepaalde aandeelhouders een onnodige en publieke hetze werd gecreëerd in dit verband. Op
verzoek van dhr. Faas (Recalcico Beheer), die handelde als vertegenwoordiger van aandeelhouders die 3%
van de aandelen van Accentis bezitten, werd een gewijzigde oproeping bekendgemaakt met bijkomende
agendapunten. Evenwel heeft minder dan 3% van het aandelenkapitaal op de algemene vergadering voor de
goedkeuring van deze agendapunten gestemd. Dit is op zijn minst opmerkelijk gezien de publieke aandacht
die door de initiatiefnemers zelf voor de algemene vergadering actief werd opgezocht. De publiek
beschikbare informatie aangaande de financiële situatie van Recalcico Beheer is bovendien van die aard dat
Accentis nauwlettend eventuele verdere aanspraken van Recalcico Beheer zal beoordelen en desgevallend zal
opvolgen.
Accentis gaat intussen onverminderd verder op de ingeslagen weg en blijft zich inzetten om de resultaten
verder te verbeteren. De recente afronding van de eerste belangrijke structurele herfinanciering (zoals
gemeld in het persbericht d.d. 28 mei 2015) is hierbij alvast opnieuw een mooie verwezenlijking.

Over Accentis
Accentis is een vastgoedmaatschappij die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, voornamelijk in
België, Slowakije en Duitsland. De groep streeft een langetermijnstrategie na die erop gericht is de waarde
van de vastgoedportefeuille te maximaliseren, enerzijds door het optimaliseren van de recurrente
huurinkomsten en anderzijds door een actief portefeuillebeheer. Het aandeel Accentis is genoteerd aan
Euronext (ACCB). Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.accentis.com en
www.euronext.com.
Voor meer informatie
Investor Relations – Accentis NV – Oostkaai 50 – 8900 Ieper – België (investor.relations@accentis.com)
Bruno Holthof, CEO – Accentis NV – Oostkaai 50 – 8900 Ieper – België (bruno.holthof@accentis.com)
Evelien Devlieger, CFO – Accentis NV – Oostkaai 50 – 8900 Ieper – België (evelien.devlieger@accentis.com)

