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Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap 

Accentis bevestigt dading aangaande de lopende procedures met Dumarey, Dumolyn en 

Creacorp 

 

Antwerpen – België – 29 december 2017 7:30u CET– Accentis nv maakt bekend dat zij een 

dadingsovereenkomst gesloten heeft om de lopende geschillen en procedures tussen Accentis nv, Accentis 

Property International nv en Accentis Verwaltungs GmbH enerzijds en de heer Dumarey, mevrouw Dumolyn 

en Creacorp nv anderzijds te beëindigen. 

Door de betrokken partijen zal wederzijds afstand gedaan worden van alle lopende procedures aangaande de 

contractuele garanties verstrekt door de heer Dumarey en Creacorp nv ten behoeve van Accentis nv en haar 

dochtervennootschappen aangaande o.a. de vrijwaring van de lopende sanering van de site te Hamont-Achel 

en de garantie m.b.t. de procedure tegen het Amerikaanse Maxion Wheels (voorheen Hayes Lemmerz). De 

bestaande bankwaarborg die werd gesteld door Punch Metals International NV ten gunste van OVAM voor de 

sanering van de site te Hamont-Achel blijft onverminderd behouden. 

Ten aanzien van Accentis nv zal daarenboven afstand worden gedaan van alle vorderingen ten belope van 6.5 

mio EUR in het kader van de procedure inzake de kapitaalverhoging van Accentis nv in 2010, al is dit laatste 

akkoord nog onderworpen aan opschortende voorwaarden waaromtrent in het eerste kwartaal van 2018 

wellicht duidelijkheid zal komen.  

Naast de terugbetaling van de destijds ontvangen dwangsom ten bedrage van 50.000 EUR, zal de te betalen 

dadingsvergoeding 400.000 EUR bedragen.  

Dankzij dit akkoord wordt een einde gesteld aan de langdurige en kostelijke juridische procedures die de 

nodige inspanningen en focus vereist van het management van de vennootschap.  Anderzijds wordt een einde 

gesteld aan elke contractuele relatie met tegenpartij Dumarey, Dumolyn en Creacorp die voor Accentis geen 

verdere meerwaarde biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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