Dit bericht mag niet verspreid worden bij het publiek van een ander rechtsgebied dan België. De woorden die met een
hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.
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Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Ingevolge (i) de inbreng in natura van 100% van de aandelen van Laagland NV, (ii) het initieel
openbaar aanbod tot uitgifte van 3.015.200 nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalverhoging in
geld op 18 december 2013 voor een bedrag van 75.380.0001 euro en (iii) de kapitaalvermindering voor
een bedrag van 5.734.000 euro op 18 december 2013 ter dekking van bestaande en voorzienbare
verliezen, bedraagt het totale kapitaal van Qrf per 18 december 2013 76.088.775 euro en zullen de
aandelen van Qrf voor het eerst genoteerd worden op Euronext Brussels. Het kapitaal wordt voortaan
vertegenwoordigd door 3.272.911 aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze
aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen
dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of
onderschrijden van de wettelijke drempels (transparantiereglementering). Qrf heeft geen afwijkende
statutaire drempel inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:
Anneleen Desmyter, CEO van Qrf, tel: +32 (0) 476 98 21 94, anneleen.desmyter@qrf.be of
Gunther De Backer, Communication, tel: +32 (0)2 290 90 90, DeBacker@comfi.be
Meer info over Qrf vindt u op de website: www.qrf.be.
Qrf is een openbare vastgoedbevak met hoofdzetel in Antwerpen, België en investeert in retail vastgoed met een focus op binnenstedelijk
vastgoed binnen de zogenaamde "golden mile" van de regionale en grote steden in België. Per 18 december 2013 heeft Qrf een
vastgoedportefeuille met een reële waarde van 114,2 miljoen EUR die ca. 7,2 miljoen EUR aan huurinkomsten genereert per jaar.
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