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Accentis Property International beslist tot reële kapitaalvermindering 
 

 

Antwerpen – België – 30 maart 2022 18:00u CET  

De buitengewone algemene vergadering van Accentis Property International nv (API), een dochtervennootschap van 

Accentis nv, keurde op 30 maart 2022 een reële kapitaalvermindering goed van € 27.936.185,37, die integraal zal 

worden uitbetaald aan Accentis NV als enige aandeelhouder van API. Dit komt neer op de uitbetaling van een bruto 

aandeelhoudersvergoeding van € 2,02 per aandeel aangehouden in API. Deze kapitaalvermindering gaat niet 

gepaard met een vernietiging van aandelen. 

 

De reële kapitaalvermindering kadert binnen de doelstelling van de vennootschap om de uitzonderlijke financiële 

tegoeden van API gedeeltelijk naar haar aandeelhouder 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. 

 

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zal op een later tijdstip bepaald worden, rekening 

houdend met de termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot 

het Belgisch Staatsblad waarbinnen schuldeisers een zekerheid kunnen eisen voor eventuele vorderingen die op het 

tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn, evenals voor schuldvorderingen waarvoor in 

rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór hogervermelde buitengewone algemene vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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