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Uitkering van een interim-dividend  

 

Antwerpen – België – 21 maart 2022 18u (Belgische tijd)  

De raad van bestuur van Accentis NV heeft op 21 maart 2022 beslist tot de uitkering van een bruto-interim-dividend 
over het boekjaar 2022 ten belope van EUR 11.365.686,01 en bevestigt hiermee het vooruitzicht bekendgemaakt op 
17 februari 2022. 

De uitkering van het interim-dividend kadert binnen de doelstelling van de vennootschap om de uitzonderlijke 
financiële tegoeden van Accentis gedeeltelijk naar de aandeelhouders 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 Accentis in enige mate te belemmeren en rekening houdend met de financiële mogelijkheden die 
de vennootschap heeft. 

De uitkering van een bruto-interim-dividend van EUR 11.365.686,01 (zijnde EUR 0,0090 per aandeel), stemt 
overeen met een nettodividend van EUR 0,0063 per aandeel (na inhouding van 30% roerende voorheffing). 
Aandeelhouders die in aanmerking komen voor een vrijstelling van roerende voorheffing, zullen het bruto-interim-
dividend ontvangen. De uiterste datum voor het indienen van een vrijstelling roerende voorheffing is 12 april 2022. 

De raad van bestuur heeft deze beslissing genomen op basis van de tussentijdse resultaten van Accentis op 24 
februari 2022 en na kennis te hebben genomen van het beoordelingsverslag van de commissaris.  

Het interim-dividend zal betaalbaar worden gesteld op basis van volgend schema.  

Ex-coupondatum:    29 maart 2022 
Registratiedatum:    30 maart 2022 
Betaalbaarstelling interim-dividend: 31 maart 2022 
 

Over het jaardividend met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2022 zal beslist worden op de 
gewone algemene vergadering van 23 mei 2023.  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. 

 
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. 
 
Voor meer informatie 
Investor Relations – Accentis nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen – België (investor.relations@accentis.com) 
Bruno Holthof, CEO – Accentis nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen – België (bruno.holthof@accentis.com) 
Evelien Devlieger, CFO – Accentis nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen – België (evelien.devlieger@accentis.com) 


