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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 14 januari 2018 heeft de naamloze vennootschap 

naar Nederlands recht Vastned Retail N.V., statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland) en 

kantoorhoudende te 1083 HJ Amsterdam (Nederland), De Boelelaan 7, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24262564 (de “Bieder”), de raad van 

bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap onder de vorm van een naamloze 

vennootschap naar Belgisch recht Vastned Retail Belgium, met maatschappelijke zetel te 2600 

Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR 

Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0431.391.860 (de “Doelvennootschap”) formeel 

meegedeeld dat zij de mogelijkheid onderzocht en de intentie heeft om een vrijwillig en voorwaardelijk 

openbaar overnamebod in contanten uit te brengen op alle 1.752.565 aandelen (hetzij 34,51 % van het 

kapitaal), uitgegeven door de Doelvennootschap die niet reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het 

bezit zijn van de Bieder (de “Aandelen”). Op diezelfde datum heeft de Bieder een kennisgeving gedaan 

met betrekking tot het bod overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de 

openbare overnamebiedingen (“OBA-KB”). 

Omdat de Bieder de controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen over de 

Doelvennootschap heeft, hebben de onafhankelijke bestuurders van de Doelvennootschap vervolgens 

op 14 januari 2018 Degroof Petercam Corporate Finance NV aangesteld als onafhankelijk financieel 

expert (de “Onafhankelijke Expert”), overeenkomstig artikel 21 van het OBA-KB. 

Tijdens een vergadering van de onafhankelijke bestuurders van de Doelvennootschap op 6 februari 2018 

heeft de Onafhankelijke Expert zijn belangrijkste bevindingen aan hen toegelicht. 

Op 12 april 2018 heeft de Bieder de Doelvennootschap in kennis gesteld van zijn voornemen om een 

vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle 1.752.565 Aandelen (hetzij 

34,51 % van het kapitaal), tegen een prijs van 57,50 euro per Aandeel (het “Bod”); het Bod zal gevolgd 

worden door een vereenvoudigd uitkoopbod, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Op grond van 

de door de Bieder verstrekte toelichting, het bijgewerkte ontwerpprospectus en de finale bevindingen 

van de Onafhankelijk Expert, heeft de raad van bestuur van de Doelvennootschap (de “Raad van 

Bestuur” of de “Raad”) op 12 april 2018 een verdere bespreking gewijd aan het Bod en zijn principiële 

steun voor het Bod uitgesproken. 

Op 12 april 2018 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) de 

Doelvennootschap overeenkomstig artikel 7 van het OBA-KB gemeld dat zij overeenkomstig artikel 5 van 

het OBA-KB een kennisgeving heeft ontvangen van het voornemen van de Bieder om het Bod uit te 

brengen, welk Bod gevolgd zal worden door een vereenvoudigd uitkoopbod, indien de voorwaarden 

daartoe vervuld zijn. Daarbij heeft de FSMA aan de Doelvennootschap het ontwerpprospectus bezorgd 

dat door de Bieder werd opgemaakt (het “Prospectus”), alsook het verslag van de Onafhankelijke Expert 

van 12 april 2018 (het “Verslag van de Onafhankelijke Expert”). 

De Raad van Bestuur heeft vervolgens op 18 april 2018 het Prospectus en het Verslag van de 

Onafhankelijke Expert onderzocht en de onderhavige memorie van antwoord (de “Memorie van 

antwoord”) opgesteld en unaniem goedgekeurd, overeenkomstig de artikelen 22 e.v. van de wet van 1 

april 2007 op de openbare overnamebiedingen (“OBA-Wet”) en de artikelen 26 e.v. OBA-KB. 

Alle bestuurders van de Doelvennootschap waren op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. 
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Overeenkomstig artikel 28 §1 OBA-KB bevat onderhavige Memorie van antwoord de met redenen 

omklede toelichting van:  

1° de gevolgen van de uitvoering van het Bod rekening houdend met het geheel van de belangen 

van de Doelvennootschap, van haar aandeelhouders, van haar schuldeisers en van haar 

werknemers met inbegrip van de werkgelegenheid; 

2° de visie van de Raad van Bestuur op de strategische plannen van de Bieder voor de 

Doelvennootschap en hun vermoedelijke gevolgen voor haar resultaten, en voor de 

werkgelegenheid en de vestigingsplaats zoals deze in het Prospectus zijn vermeld; 

3° de algemene beoordeling van de Raad van Bestuur op de opportuniteit voor de 

aandeelhouders om de Aandelen in hun bezit over te dragen aan de Bieder in het kader van 

het bod. 

1.2 Definities 

Behalve wanneer anders aangeduid in deze Memorie van antwoord, hebben de met een hoofdletter 

geschreven termen en uitdrukkingen dezelfde betekenis als diegene die er in het Prospectus aan wordt 

gegeven. 
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2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

De Raad van Bestuur is op datum van de Memorie van antwoord als volgt samengesteld: 

Naam Vervaldatum mandaat Functie 

Jean-Pierre Blumberg April 2019 Onafhankelijk bestuurder / 

Voorzitter van de Raad van 

Bestuur 

Taco de Groot April 2020 Uitvoerend bestuurder / co-

CEO van de Doelvennootschap 

Effectieve leider van de 

Doelvennootschap in de zin van 

artikel 14, §3 van de GVV-Wet* 

Reinier Walta April 2018 Uitvoerend bestuurder / CFO 

van de Doelvennootschap 

Effectieve leider van de 

Doelvennootschap in de zin van 

artikel 14, §3 van de GVV-Wet* 

Peggy Deraedt April 2018 Niet-uitvoerend bestuurder 

Anka Reijnen April 2019 Onafhankelijk bestuurder 

Lieven Cuvelier April 2019 Onafhankelijk bestuurder 

 

De heer Taco de Groot is tevens CEO en statutair directeur van de Bieder, de heer Reinier Walta is tevens 

CFO en statutair directeur van de Bieder en mevrouw Peggy Deraedt is tevens bedrijfsjurist van de 

Bieder. 

3 OPMERKINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJ HET PROSPECTUS 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat het Prospectus geen leemten vertoont en geen gegevens bevat 

die de aandeelhouders van de Doelvennootschap kunnen misleiden. Bijgevolg werd er geen enkele 

melding aan de FSMA en de Bieder overgemaakt overeenkomstig artikel 26, 2e alinea OBA-KB. 

4 BEOORDELING VAN HET BOD 

Op een vergadering van de Raad van Bestuur op 18 april 2018 waarop alle bestuurders aanwezig c.q. 

vertegenwoordigd waren, heeft de Raad van Bestuur het Prospectus en het Verslag van de 

Onafhankelijke Expert (bijlage 10.4. van het Prospectus) onderzocht en de Memorie van antwoord 

unaniem goedgekeurd. 

De Raad van Bestuur kwam daarbij tot de volgende beoordeling van het Bod: 

                                                      
*Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 
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4.1 Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de Doelvennootschap  

Overeenkomstig artikel 28, § 1, 1°, OBA-KB, heeft de Raad van Bestuur de gevolgen onderzocht van de 

uitvoering van het Bod voor de belangen van de Doelvennootschap. 

De Raad van Bestuur stelt vast dat de Bieder beschikt over een jarenlange ervaring en uitzonderlijke 

know-how in het investeren in en het beheren van commercieel winkelvastgoed met focus op “venues 

for premium shopping”, zich daarbij richtend op het beste winkelvastgoed in de populairste 

winkelstraten in grotere steden. De vastgoedportefeuilles van de Doelvennootschap en de Bieder zijn 

aldus complementair waardoor verwacht kan worden dat de versterking van de controle over de 

Doelvennootschap door de Bieder ten goede komt aan de implementering van een gemeenschappelijke 

strategie op lange termijn. 

De Bieder is zelf een beursgenoteerde onderneming hetgeen betekent dat een schrapping van de 

beursnotering ingevolge het Bod niet tot gevolg heeft dat de Doelvennootschap geen toegang meer zal 

hebben tot de kapitaalmarkten; de beursnotering van de Bieder biedt de Doelvennootschap immers 

indirecte toegang tot de kapitaalmarkten. Bovendien leidt de schrapping van de beursnotering van de 

Doelvennootschap tot een belangrijke kosten- en tijdsbesparing gezien (i) de afwezigheid van het 

dwingend regelgevend kader van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen; (ii) de 

vereenvoudigde Doelvennootschapsstructuur (met in begrip van een vereenvoudigde corporate 

governance structuur) waartoe de beoogde delisting aanleiding geeft; en (iii) in het licht van het 

voorgaande onder (i) en (ii), de transparantie en flexibiliteit die uit de beoogde delisting zal 

voortspruiten. Tevens merkt de Raad van Bestuur nog op dat de beperkte liquiditeit van de aandelen 

van de Doelvennootschap op Euronext Brussels tot gevolg heeft dat de Doelvennootschap stelselmatig 

ondergewaardeerd is, welke onderwaardering blijkt uit het negatieve verschil tussen de marktwaarde 

van de Doelvennootschap zoals die afgeleid kan worden uit de beurskoers enerzijds en de waardering 

van de Doelvennootschap zoals die afgeleid kan worden uit de reële waarde van het vastgoed 

aangehouden door de Doelvennootschap anderzijds. Door de schrapping van de beursnotering zal deze 

structurele onderwaardering ook ophouden te bestaan.  

De Bieder beoogt bovendien de Doelvennootschap afstand te laten doen van haar statuut als openbare 

gereglementeerde vastgoedvennootschap (“OGVV”) en het statuut van gespecialiseerd 

vastgoedbeleggingsfonds (“FIIS”) te laten aannemen. Als OGVV geniet de Doelvennootschap een 

bijzonder fiscaal stelsel (cf. artikel 185bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen). Het 

boekhoudkundig resultaat is immers niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting en de belastbare 

basis is beperkt tot (i) de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten, andere dan 

waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, en (ii) de ontvangen “abnormale of 

goedgunstige voordelen”.* 

De omvorming naar een FIIS biedt als voordeel dat de Doelvennootschap onderworpen is aan een 

minder stringent regelgevend kader dan dat van toepassing op een OGVV, dit terwijl het fiscale regime 

dat van toepassing zal zijn op de Doelvennootschap (en haar aandeelhouders) na de aanname van het 

nieuwe statuut van FIIS de Doelvennootschap (en haar aandeelhouders) in essentie hetzelfde is als het 

fiscale regime dat van toepassing is op de OGVV. 

Ten slotte bevestigt de Raad van Bestuur na onderzoek dat de uitvoering van het Bod geen nadelig effect 

zal hebben op de continuïteit van de lopende overeenkomsten van de Doelvennootschap, zijnde de 

overeenkomsten die de Doelvennootschap in het kader van haar bedrijfsvoering heeft gesloten met 

                                                      
* Daarnaast kan een OGVV worden onderworpen aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen op de uitgekeerde 
commissies en bezoldigingen die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. 
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derde-partijen en die op datum van deze Memorie van antwoord nog steeds van kracht zijn, zoals maar 

niet beperkt tot, de lopende overeenkomsten houdende de verhuur van winkelpanden aan derde-

partijen. 

4.2 Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de aandeelhouders  

Vervolgens heeft de Raad van Bestuur zich overeenkomstig artikel 28, § 1, 1°, OBA-KB beraden over de 

gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de aandeelhouders. 

i) Rechtvaardiging van de biedprijs 

De biedprijs bedraagt 57,50 euro per Aandeel (de “Biedprijs”). 

Indien de Doelvennootschap enige uitkering (bij wijze van (jaarlijks, tussentijds of interim-) dividend, 

reële kapitaalvermindering, aflossing van kapitaal of anderszins (in contanten of in natura)) toekent of 

betaalt op de aandelen in de Doelvennootschap waarbij de referentiedatum die bepalend is voor de 

gerechtigdheid tot die uitkering vóór de dag van de verwerving van de Aandelen door de Bieder valt, 

dan zal de Biedprijs van 57,50 euro per Aandeel met het volledige bedrag van die uitkering per aandeel 

worden verminderd (vóór enige toepasselijke belastinginhouding). 

De Biedprijs zal bijgevolg 54,88 euro per Aandeel bedragen indien de gewone algemene vergadering 

van de Doelvennootschap van 25 april 2018 het voorgestelde bruto dividend van 2,62 euro per aandeel 

voor het boekjaar 2017 goedkeurt en de ex dividend datum voor de dag van de verwerving van de 

Aandelen door de Bieder valt. 

 

De Raad van Bestuur heeft de verantwoording van de Biedprijs van 57,50 euro per Aandeel in het 

Prospectus (Hoofdstuk 8.2) onderzocht, alsook de waardering van de aandelen in het Verslag van de 

Onafhankelijke Expert. De Raad van Bestuur stelt vast dat de Biedprijs van 57,50 euro per Aandeel (i) 

een premie van 24,5% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 12 januari 

2018 (de beursdag vóór de publieke aankondiging van het voornemen om een bod uit te brengen) en 

van 27,6% en 26,7% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde aandelenkoers van de 

Doelvennootschap over de periode van één maand respectievelijk drie maanden vóór 12 januari 2018 

(de beursdag voor de publieke aankondiging van het voornemen van de Bieder om een bod uit te 

brengen) en (ii) een premie van 6,4% op de nettowaarde (reële waarde) per aandeel in de 

Doelvennootschap per 31 december 2017 en een premie van 5,5% op de EPRA NAW per aandeel in de 

Doelvennootschap per 31 december 2017 (Hoofdstuk 8.2.2.1 van het Prospectus). 

De synthesetabel hierna laat zien hoe de Biedprijs van 57,50 euro per Aandeel zich verhoudt tot de 

resultaten van de verschillende financiële analyses die door de Onafhankelijke Expert werden 

gehanteerd. 
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Synthesetabel van de resultaten van de financiële analyses 

 

(euro per aandeel) 

 

Financiële analyses Analyse van aandelenkoersen en 

handelsvolumes (volume-

gewogen gemiddelde prijs*) 

Analyse van market multiples 

 

Analyse van premies geboden bij 

openbare overnamebiedingen 

 

Discounted Cash Flows analyse 

(verdisconteerde kasstromen 

waardering) 

Onafhankelijke Expert 45,1 (1 maand) P/FFO: 35 – 45 

P/Div: 42 – 52 

P/NAW: 45 – 66 

52-61 51-61 

 

 

 

 

                                                      
* De volume gewogen gemiddelde prijs is een nauwkeurigere referentieprijs dan de gemiddelde prijs op basis van slotkoersen, met name voor bedrijven met een lage handelsliquiditeit zoals de 

Doelvennootschap 
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De Raad van Bestuur stelt hierbij vast dat de Biedprijs van 57,50 euro per Aandeel zich aan de bovenkant 
situeert van de prijsvorken die resulteren uit de gehanteerde financiële analyses van de Onafhankelijke 
Expert. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de relatief lage handelsvolumes en beperkte free float van 

de aandelen van de Doelvennootschap die ervoor zorgen dat de liquiditeit van het aandeel in de 

Doelvennootschap beperkt is. Over de periode van 12 maanden van 13 januari 2017 tot 12 januari 2018 

zijn er dagelijks gemiddeld 1.388 aandelen in de Doelvennootschap verhandeld, hetgeen 0,03% 

vertegenwoordigt van het totale aantal aandelen in de Doelvennootschap en 0,08% van de free float. 

Hierdoor zou het verkopen van een belang in de Doelvennootschap aanzienlijke tijd in beslag nemen, 

waarbij de koers van het aandeel vanwege de lage liquiditeit erg gevoelig kan reageren en bij verkoop 

een prijsdrukkend effect zou kunnen ontstaan. Ook de opbouw van een aandelenbelang in de 

Doelvennootschap zou een aanzienlijke periode in beslag kunnen nemen waarbij de koers van het 

aandeel vanwege de lage liquiditeit eveneens erg gevoelig kan reageren en bij aankoop vanwege het 

beperkte aanbod, ook een prijsstijging zou kunnen ontstaan. Het Bod verschaft alle aandeelhouders – 

op gelijke voet – binnen zeer korte termijn liquiditeit op een prijsniveau dat hoger ligt dan de beurskoers 

op het tijdstip waarop de Bieder zijn voornemen om een bod op de Aandelen uit te brengen publiekelijk 

bekend maakte, waarbij zij tegen een vaste gegarandeerde prijs al hun aandelen in een keer kunnen 

verkopen, daar waar de liquiditeit van het aandeel in de Doelvennootschap op de beurs beperkt is, 

hetgeen kan leiden tot significante prijsschommelingen in het geval van aan- en verkopen. 

ii) Risico’s voor aandeelhouders die het Bod niet aanvaarden 

Een van de belangrijkste economische overwegingen van de Bieder om het Bod uit te brengen 

(Hoofdstuk 7 van het Prospectus), is de mogelijkheid om de Doelvennootschap om te vormen tot een 

niet-beursgenoteerde REIT-structuur in de vorm van een FIIS. De verwerving van het FIIS-statuut 

veronderstelt de verwerving door de Bieder van alle Aandelen in het kader van het Bod (Hoofdstuk 7.1 

van het Prospectus). De niet-aanvaarding van het Bod door de Aandeelhouders zou ertoe kunnen leiden 

dat de vooropgestelde drempel van 90% van de door het Bod bestreken aandelen in de 

Doelvennootschap (Hoofdstuk 8.1.4 van het Prospectus) niet wordt behaald, waardoor de 

vereenvoudigde uitkoopprocedure niet kan worden toegepast. In dat geval vindt het Bod geen 

doorgang. Enkel indien de (niet ingetrokken) aanvaardingen van het Bod bij de sluiting van de enige 

aanvaardingsperiode ten minste 90% vertegenwoordigen van de door het Bod bestreken aandelen in 

de Doelvennootschap (wat, rekening houdend met de reeds door de Bieder rechtstreeks of 

onrechtstreeks aangehouden deelneming, veronderstelt dat de Bieder en de bij sluiting van de enige 

aanvaardingsperiode met hem in onderling overleg handelende personen een totale deelneming van 

96,55% van het totale aantal aandelen in de Doelvennootschap bezitten), en de Bieder het Bod voor het 

overige gestand doet, kan de Bieder het Bod als Uitkoopbod heropenen (zie Hoofdstuk 8.6 van het 

Prospectus) en alle Aandelen verwerven. Het Bod zal niet vrijwillig worden heropend. Indien het Bod 

niet slaagt, zal de Doelvennootschap het statuut van OGVV aanhouden, met inbegrip van de 

beursnotering die hier verplicht mee gepaard gaat. Dat betekent voor de aandeelhouders onder meer 

dat zij blijvend worden blootgesteld aan (het risico van) de beperkte liquiditeit zoals hierboven onder 

rubriek 4.2 i) beschreven. 

Bovendien zal het niet aanbieden van zijn Aandelen door een Aandeelhouder niet noodzakelijk 

impliceren dat deze Aandeelhouder zijn Aandelen niet zal moeten overdragen in het kader van het Bod. 

Het Bod is, zoals in de voorgaande alinea van deze rubriek 4.2 ii) reeds aangehaald, aan de kwantitatieve 

(succes)drempel van aanbieding van 90% van de door het Bod bestreken aandelen onderworpen. Het 

behalen van deze drempel laat de Bieder immers toe om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen 
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om zo de Aandelen die nog niet zijn aangeboden van rechtswege, aan dezelfde modaliteiten en 

voorwaarden als het Bod, te verwerven. In het kader van zo een vereenvoudigd uitkoopbod zal de niet-

aanvaardende Aandeelhouder alsnog verplicht zijn om zijn Aandelen over te dragen aan de Bieder. 

iii) Conclusie 

Op grond van deze vaststellingen is de Raad van Bestuur van oordeel dat de Biedprijs fair is en het Bod 

een gunstige uitstapmogelijkheid biedt aan de Aandeelhouders. 

4.3 Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de schuldeisers 

Verder heeft de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 28, § 1, 1°, OBA-KB stilgestaan bij de mogelijke 

gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de schuldeisers van de Doelvennootschap. 

Op basis van het Prospectus ziet de Raad van Bestuur geen elementen die aangeven dat het Bod een 

nadelig effect zou hebben op de belangen van de financiële of andere schuldeisers van de 

Doelvennootschap. De Raad van Bestuur verwijst in dit verband tevens naar de rubrieken 4.1 en 4.5 van 

deze Memorie van antwoord. Zoals daarin toegelicht, heeft de Bieder niet de intentie om de strategie 

van de Doelvennootschap substantieel te wijzigen. Bovendien blijft de Doelvennootschap indirect 

toegang hebben tot de kapitaalmarkten via de Bieder. 

4.4 Gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de werknemers van de 

Doelvennootschap  

Tevens heeft de Raad van Bestuur zich overeenkomstig artikel 28, § 1, 1°, OBA-KB beraden over de 

gevolgen van de uitvoering van het Bod voor de belangen van de werknemers. 

De Raad van Bestuur merkt op dat het Prospectus in hoofdstuk 7.3.4 het volgende stelt: 

“De Bieder verwacht geen substantiële verandering in de werkomstandigheden of het 

werkgelegenheidsbeleid bij de Doelvennootschap en hij is niet van plan een herstructurering door te 

voeren.” 

De Raad van Bestuur ziet ook geen onmiddellijke reden om aan te nemen dat het welslagen van het Bod 

een nadelig effect zou hebben op de belangen van de werknemers of de werkgelegenheid in de 

Doelvennootschap. 

De Doelvennootschap zal het huidige team immers nodig hebben om haar activiteiten uit te voeren, 

ondanks het wegvallen van de huidige verplichtingen als beursgenoteerde vennootschap. Daarenboven 

zullen bepaalde van deze verplichtingen toch nog in de één of de andere vorm dienen te worden 

nageleefd, zoals de voorbereiding van uitgebreide (tussentijdse en jaar)cijfers met het oog op de 

(tussentijdse cijfers en) geconsolideerde jaarrekening van de beursgenoteerde moedervennootschap 

(de Bieder) en de opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met de IFRS-normen, zoals 

eveneens wordt voorgeschreven voor een FIIS. De naleving van deze verplichtingen wordt op vandaag 

door een kleine groep van mensen behartigd, die ook na het Bod nodig zullen zijn voor de verdere 

implementatie van de (ongewijzigde) strategie.  

4.5 Visie van de Raad van Bestuur op de strategische plannen van de Bieder 

De Raad van Bestuur verwijst naar de doelstellingen en de intenties van de Bieder, zoals deze worden 

uiteengezet in hoofdstukken 7.2 en 7.3.1 tot en met 7.3.3 van het Prospectus.  

“7.2 Het onmiddellijke doel van het Bod is de verwerving van alle aandelen in de Doelvennootschap en 

het bekomen van de daaropvolgende ambtshalve schrapping van de aandelen in de Doelvennootschap 
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die zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels met 

toepassing van artikel 43, lid 4 OBA-KB, en met het oog op de afstand door de Doelvennootschap van het 

OGVV-statuut en de gelijktijdige verwerving door de Doelvennootschap van het FIIS-statuut op een 

fiscaal neutrale wijze. 

Zoals uiteengezet in Hoofdstuk 7.1.1 van dit Prospectus, is de hoofdbeweegreden hiervoor dat de recente 

wetgevende hervormingen in België het mogelijk maken om het bijzonder fiscaal statuut van de 

Doelvennootschap te behouden onder meer zonder de verhandeling van de aandelen in de 

Doelvennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels te moeten handhaven en 

zonder dat een minimumaantal stemrechtverlenende effecten van de Doelvennootschap in het bezit van 

het publiek moet zijn. Daarnaast zijn de onderwaardering van het aandeel in de Doelvennootschap op 

de Aankondigingsdatum, alsook het verkrijgen van 100% van de aandelen in de Doelvennootschap, de 

simplificatie van de vennootschapsrechtelijke structuur en de mogelijkheid om een niet-beursgenoteerde 

REIT*-structuur aan te houden de belangrijkste economische overwegingen. 

De Bieder verbindt zich ertoe om met toepassing van artikel 513 W.Venn. en artikelen 42 en 43 van het 

OBA-KB een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn, met 

dien verstande dat de FSMA, overeenkomstig artikel 35, §1 van de OBA-Wet, een gemotiveerde afwijking 

heeft toegestaan met betrekking tot bepaalde voorwaarden en modaliteiten van een dergelijk 

vereenvoudigd uitkoopbod (zie Hoofdstuk 7.1.2 van dit Prospectus). Deze afwijking strekt ertoe om de 

Bieder toe te laten alle aandelen in de Doelvennootschap gelijktijdig te verwerven, zowel deze die tijdens 

de Enige Aanvaardingsperiode werden aangeboden als deze die worden gevat door het Uitkoopbod. De 

voorwaarden voor het uitbrengen van een dergelijk vereenvoudigd uitkoopbod zijn meer bepaald vervuld 

indien bij de sluiting van de Enige Aanvaardingsperiode de (niet ingetrokken) aanvaardingen van het Bod 

ten minste 90% vertegenwoordigen van de door het Bod bestreken aandelen in de Doelvennootschap 

(dit veronderstelt dat de Bieder en de bij sluiting van de Enige Aanvaardingsperiode met hem in onderling 

overleg handelende personen, rekening houdend met de reeds door de Bieder rechtstreeks of 

onrechtstreeks aangehouden deelneming, een totale deelneming van 96,55% van het totale aantal 

aandelen in de Doelvennootschap bezitten), en de Bieder het Bod voor het overige gestand doet.  

7.3.1 De deelneming in de Doelvennootschap zal blijven behoren tot één van de belangrijkste 

activabestanddelen van de Bieder.  

7.3.2 De Bieder verwacht geen substantiële verandering in de strategie voor de Doelvennootschap en hij 

is niet van plan een wijziging van de strategie door te voeren. Wel is na afloop van het Uitkoopbod 

rekening te houden met het FIIS-statuut dat de Doelvennootschap zal verwerven. 

7.3.3 De Doelvennootschap zal na het Bod analoge activiteiten uitoefenen en activa aanhouden, doch in 

een verschillend reglementair kader. 

Als FIIS zal de Doelvennootschap enkel in vastgoed investeren. De Doelvennootschap en haar 

dochtervennootschappen mogen geen vastgoeddiensten verlenen aan derden. […] 

De maximumduur van een FIIS bedraagt tien jaar vanaf de inschrijving op de door de FOD Financiën 

gehouden lijst van FIIS. De statuten van de Doelvennootschap als FIIS zullen echter voorzien dat deze 

duur kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van maximaal vijf jaar, in overeenstemming 

met artikel 26 FIIS-KB. 

[…]” 

                                                      
* Real Estate Investment Trusts. 
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De Raad van Bestuur stelt vast dat de Bieder niet de intentie heeft de strategie voor de 

Doelvennootschap substantieel te wijzigen. De Doelvennootschap zal na het bod analoge activiteiten 

blijven uitoefenen en activa aanhouden, doch in een verschillend reglementair kader (i.e. als FIIS in 

plaats van als OGVV). Daarom is het de verwachting dat de beëindiging van de beursnotering en het 

nieuwe reglementaire statuut op zich geen impact hoeven te hebben op de resultaten van de 

Doelvennootschap noch op de belangen van de schuldeisers. De Bieder raamt de minderuitgaven voor 

de Doelvennootschap als gevolg van de beëindiging van de beursnotering tussen de 400.000 euro en 

500.000 euro op jaarbasis (deels gerelateerd aan de eigenlijke beëindiging van de beursnotering, en 

deels gedreven door een efficiëntere manier van financiële verslaggeving en overige onrechtstreekse 

kosten). 

4.6 Algemene beoordeling  

Gelet op het voorgaande adviseert de Raad van Bestuur met unanimiteit van stemmen, de 

Aandeelhouders om hun Aandelen over te dragen aan de Bieder in het kader van het Bod. 

5 AANDELEN IN HET BEZIT VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE PERSONEN 

DIE ZIJ IN FEITE VERTEGENWOORDIGEN 

Op de datum van deze Memorie van antwoord bezit de Doelvennootschap geen eigen aandelen en 

worden de volgende aandelen van de Doelvennootschap aangehouden door de leden van de Raad van 

Bestuur of door personen die zij in feite vertegenwoordigen, en de betreffende personen hebben 

hieromtrent de volgende verklaringen afgelegd: 

 De heer Taco de Groot verklaart dat hij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die de 

Bieder en zijn dochtervennootschap Compagnie Financière du Benelux (Belgique) NV thans 

bezitten in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod. 

 De heer Reinier Walta verklaart dat hij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die de 

Bieder en zijn dochtervennootschap Compagnie Financière du Benelux (Belgique) NV thans 

bezitten in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod. 

 Mevrouw Peggy Deraedt verklaart dat zij in feite de Bieder vertegenwoordigt. De aandelen die 

de Bieder en zijn dochtervennootschap Compagnie Financière du Benelux (Belgique) NV thans 

bezitten in de Doelvennootschap vormen niet het voorwerp van het Bod. 

 Alle leden van de Raad van Bestuur verklaren overeenkomstig artikel 28, §2 OBA-KB dat zij geen 

aandelen in de Doelvennootschap in hun bezit hebben. 

6 STATUTAIRE GOEDKEURINGSCLAUSULES EN RECHTEN VAN VOORKOOP 

De statuten van de Doelvennootschap bevatten geen goedkeuringsclausules, noch rechten van 

voorkoop met betrekking tot de overdracht van de Aandelen. 

7 VOORLICHTING VAN DE WERKNEMERS VAN DE DOELVENNOOTSCHAP 

De Doelvennootschap heeft geen ondernemingsraad. 

Overeenkomstig artikel 42 en volgende van de OBA-Wet heeft de Raad van Bestuur de werknemers van 

de Doelvennootschap kennisgegeven van het Bod en zal hij hun zijn standpunt hierover, zoals 

uiteengezet in deze Memorie van antwoord, toelichten. 
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8 ALGEMENE BEPALINGEN 

8.1 Verantwoordelijke personen  

De Doelvennootschap, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor de in de 

Memorie van antwoord verstrekte informatie. De Raad van Bestuur is samengesteld zoals hoger 

uiteengezet in rubriek 2. 

De personen die verantwoordelijk zijn voor de informatie in de Memorie van antwoord, zoals hierboven 

geïdentificeerd, verklaren dat, voor zover hun bekend, de gegevens in de Memorie van antwoord 

beantwoorden aan de realiteit en geen leemten vertonen die de draagwijdte van deze Memorie van 

antwoord zouden wijzigen. 

8.2 Goedkeuring van de Memorie van antwoord door de FSMA  

De Nederlandstalige versie van deze Memorie van antwoord werd op [24] april 2018 goedgekeurd door 

de FSMA, overeenkomstig artikel 28, §3, van de OBA-Wet. Deze goedkeuring houdt geen enkele 

beoordeling in van de opportuniteit, noch van de kwaliteit van het Bod.  

8.3 Talen 

Er wordt eveneens een Franstalige vertaling van de Memorie van antwoord ter beschikking gesteld. In 

geval van enige onverenigbaarheid tussen de Franstalige vertaling en de officiële Nederlandstalige versie 

heeft deze laatste voorrang. 

De Doelvennootschap is verantwoordelijk voor de overeenstemming tussen beide versies. 

8.4 Beschikbaarheid van de Memorie van antwoord  

Deze Memorie van antwoord wordt bij het Prospectus gevoegd als bijlage 10.5.  

Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn elektronisch beschikbaar via de volgende websites: 

• https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview 

(Frans, Nederlands en de samenvatting van het Prospectus in het Engels) 

• www.kbc.be (Frans, Nederlands en de samenvatting van het Prospectus in het Engels) 

• www.cbc.be (Frans) 

• www.bolero.be (Frans en Nederlands) 

• op de website van de Bieder (www.vastned.com) 

• op de website van de Doelvennootschap (www.vastnedretailbelgium.be) 

Deze Memorie van antwoord kan als bijlage van het Prospectus ook kosteloos verkregen worden aan de 

loketten van KBC Bank NV of CBC Banque SA, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 

21 53 (Nederlands), bij CBC Banque SA op het nummer +32 800 92 020 (Frans) of bij Bolero op het 

nummer +32 32 83 29 81 (Frans en Nederlands). 

8.5 Aanvullingen op de Memorie van antwoord 

Overeenkomstig artikel 30 van de OBA-Wet dient, elke met de informatie in de Memorie van antwoord 

verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed 

https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview
http://www.kbc.be/
http://www.cbc.be/
http://www.bolero.be/
http://www.vastnedretailbelgium.be/
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kan zijn op de beoordeling van het Bod en zich voordoet of wordt vastgesteld tussen het tijdstip van 

goedkeuring van de Memorie van antwoord en de definitieve afsluiting van het Bod, te worden vermeld 

in een aanvulling op de Memorie van antwoord.  

Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de aanvulling op de Memorie van antwoord binnen ten 

hoogste vijf werkdagen op dezelfde wijze worden goedgekeurd en ten minste conform dezelfde 

regelingen gepubliceerd worden als de oorspronkelijke Memorie van antwoord. 

 


