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Schoten, België – 25 juni 2020 
 
Care Property Invest lanceerde op 23 juni 2020 een kapitaalverhoging in geld, binnen het toegestane kapitaal, in 
het kader van een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private 
plaatsing met samenstelling van een orderboek (“accelerated bookbuilding”), met opheffing van het wettelijk 
voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande 
aandeelhouders, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. 

Na de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van 2.191.821 nieuwe aandelen in dit kader op 25 
juni 2020, bedraagt het kapitaal van de Vennootschap €  143.442.647,35 en wordt het vertegenwoordigd door 
24.110.034 aandelen. 

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Het totale aantal stemrechten bedraagt na de uitgifte van de nieuwe 
aandelen dus 24.110.034. Dit aantal is de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de 
transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van 
de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels bepaalt artikel 15 van de statuten van de 
Vennootschap een bijkomende statutaire drempel van 3%. 

De 2.191.821 nieuwe aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext 
Brussels en hebben dezelfde ISIN-code als de bestaande aandelen (BE0974273055). Deze informatie, alsook de 
aandeelhoudersstructuur, is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). 

  



 

Disclaimer 
These written materials are not for distribution in or to persons resident in the United States of America, Australia, Canada, Japan, South 
Africa or Switzerland or to any US persons (as defined in the US Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”). The 
information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States of America, Australia, Canada, Japan, 
South Africa or Switzerland.  
 
This information does not contain a solicitation for money, securities or other considerations and, if sent in response to the information 
contained herein, will not be accepted. This announcement contains statements which are "forward-looking statements" or could be 
considered as such. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the words 
'believe', 'estimate', 'anticipate', 'expect', 'intend', 'may', 'will', 'plan', 'continue', 'ongoing', 'possible', 'predict', 'plans', 'target', 'seek', 'would' 
or 'should', and contain statements made by the company regarding the intended results of its strategy. By their nature, forward-looking 
statements involve risks and uncertainties and readers are warned that none of these forward-looking statements offers any guarantee 
of future performance. The company's actual results may differ materially from those predicted by the forward-looking statements. The 
company makes no undertaking whatsoever to publish updates or adjustments to these forward-looking statements, unless required to 
do so by law. 
 
This communication does not constitute or form part of an offer of securities in the United States of America, or a solicitation to purchase 
securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United 
States Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”), or under the securities law of any state or jurisdiction in the United 
States of America and may not be offered, sold, resold, transferred or delivered, directly or indirectly within the United States of America. 
The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the transaction in the United States of 
America. There will be no public offer of securities in the United States of America. Copies of this communication are not being, and 
should not be, distributed or sent into the United States of America. 
 
In relation to each Member State of the European Economic Area and the United Kingdom (each a “Relevant State”) an offer of securities 
to which this communication relates is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant State within the 
meaning of Regulation ((EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published 
when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and any 
implementing measure in each relevant Member State of the EEA (the “Prospectus Regulation”)) (“Qualified Investors”). 
 
These materials shall not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the 
securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption 
from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction, or to any person or entity to whom it is unlawful to 
make such offer. 
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Over Care Property Invest 

Care Property Invest NV is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar 
Belgisch recht. Care Property Invest helpt zorgondernemers hun projecten te realiseren door kwalitatief en 
maatschappelijk verantwoord vastgoed op maat van de eindgebruikers aan te bieden, en dit vanuit een solide 
organisatie. Voor haar aandeelhouders streeft zij steeds een stabiel langetermijnrendement na. 

Het aandeel Care Property Invest viert dit jaar zijn 24e verjaardag op Euronext Brussels. Het aandeel staat 
genoteerd onder de naam CPINV en draagt de volgende ISIN-Code: BE0974273055. Sinds december 2016 is 
het aandeel een constituent van de Belgium BEL Mid Index en werd zij lid van EPRA. In september 2019 
mocht zij haar derde EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen. Vanaf 1 november 2019 is het aandeel een 
constituent van de Euronext Next 150 Index.  

 


