PERSBERICHT
Financiële kalender
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 27 mei 2014
Ieper – België – 9 mei 2014 18.00u CET.
Accentis NV (‘Accentis’) past zijn financiële kalender aan conform de nieuwe regelgeving.
Conform het KB van 26 maart 2014 tot wijziging van het KB van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt zal Accentis niet langer kwartaalinformatie bekend maken. De oorspronkelijk
geplande publicatie van vandaag is hierdoor komen te vervallen. De nieuwe financiële kalender is als
volgt:
Jaarlijkse algemene vergadering 2014

27 mei 2014

Publicatie van de halfjaarresultaten 2014

22 augustus 2014

Publicatie van de jaarresultaten 2014

27 februari 2015

Verder deelt de Raad van Bestuur van Accentis mee dat in lijn met de oproeping voor de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders van 27 mei 2014 door de uitoefening van het
agenderingsrecht door aandeelhouder Punch International de agenda voor de vergadering met het
volgende punt 10 en voorstel van besluit is uitgebreid:
10. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De mandaten van:
-

De heer Jacques de Bliek,
De heer Gerard Cok,
OVS Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Hubert Ooghe,
JLD bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Luc Desmet,
Creafim bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe

komen ten einde na deze algemene vergadering van 27 mei 2014.
Voorstel van besluit
De vergadering keurt de vernieuwing van de bestuurdersmandaten als volgt goed:
-

-

De heer Jacques de Bliek, voor een duur van 4 jaar eindigend na de gewone algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2018. De heer Jacques de Bliek beantwoordt aan de
criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 van het Wetboek van vennootschappen
en van de Belgische Corporate Governance Code 2009.
De heer Gerard Cok, voor een duur van 4 jaar eindigend na de gewone algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2018. De heer Gerard Cok beantwoordt aan de
criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 van het Wetboek van vennootschappen
en van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

-

-

Punch International NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Gysel, voor een duur
van 4 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2018.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt met ingang van 1 januari 2014 aan elk van
deze bestuurders een bezoldiging toegekend van 12.500 euro per bestuurder, prorata
temporis van de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

De aangevulde agenda en aangepaste volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van 27 mei
2014 zijn beschikbaar op www.accentis.com onder de rubriek investor relations.

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
Bruno Holthof, CEO en Frederik Strubbe, CFO – Accentis nv – Oostkaai 50 – 8900 Ieper België - Tel.: +32 (0) 057 42 43 22.
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forwardlooking statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze
aankondiging. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en
overtuigingen en houden, uit de aard der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en
onzekerheden in waardoor de werkelijke resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken
van verwachte toekomstige resultaten of prestaties verwoord of geïmpliceerd in de
toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in deze aankondiging
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Accentis nv heeft niet de
bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te
actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke
wetgeving of door de regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld
worden.

