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Uitkering interim-dividend en voorstel kapitaalvermindering door  

Accentis Property International NV 
 
 
Antwerpen – België – 22 februari 2022 18:00u CET  
De raad van bestuur van Accentis Property International NV (API), een dochtervennootschap van Accentis NV, 
heeft op 22 februari 2022 beslist tot de uitkering van een interim-dividend over het boekjaar 2021 en de oproeping 
van een buitengewone algemene vergadering in de loop van maart 2022 die in hoofdzaak zal stemmen over het 
voorstel van de raad van bestuur van API tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van een 
bedrag van EUR 27.936.185,37, zonder vernietiging van aandelen. 
 
De uitkering van een interim-dividend en de voorgestelde kapitaalvermindering kadert binnen de doelstelling van 
API om de uitzonderlijke financiële tegoeden (onder meer naar aanleiding van de verkoop van haar aandelen in 
Accentis Námestovo s.r.o.) gedeeltelijk naar haar enige aandeelhouder, Accentis NV, te laten terugvloeien en 
zodoende de kapitaalstructuur af te stemmen op de economische noden van de vennootschap, zonder daarbij de 
activiteiten of de doelstellingen van API in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de financiële 
mogelijkheden die de vennootschap heeft. 
 
Uitkering interim-dividend 
 
De beslissing van de raad van bestuur van API tot uitkering van een interim-dividend ten belope van EUR 
20.063.814,63 is genomen op basis van de tussentijdse resultaten van API op 18 februari 2022 en na kennis te 
hebben genomen van het beoordelingsverslag van de commissaris. Het interim-dividend zal integraal worden 
aangerekend op het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2021. 
 
Over het jaardividend met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021 zal beslist worden op de 
gewone algemene vergadering te houden in 2022.  Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later 
door de gewone algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot 
op het volgende dividend. 
 
Oproeping buitengewone algemene vergadering 
 
De raad van bestuur van API heeft haar enige aandeelhouder, Accentis NV, op 22 februari 2022 uitgenodigd om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden in de loop van maart 2022 en 
die in hoofdzaak zal stemmen over het voorstel tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 
een bedrag van EUR 27.936.185,37, zonder vernietiging van aandelen. 
 
Indien de kapitaalvermindering zal worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering, zal EUR 2,02 
(afgerond) per aandeel aan kapitaal worden terugbetaald nadat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld. De raad van 
bestuur van API zal worden gemachtigd om de procedure, formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de 
reële kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
De verwachting is om de kapitaalvermindering en de betaling ervan af te ronden in mei 2022. 
  



 
 
Over Accentis 
Accentis is een vastgoedmaatschappij die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, voornamelijk in België 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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