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Mededeling overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de Transparantiewet)

Overeenkomstig de Transparantiewet kondigt Qrf aan een verklaring te hebben ontvangen vanwege :
-

AXA SA;
BNP Paribas Investments Partners SA;
Capfi Delen Asset Management NV; en
de heer Francis Dembitzer.

Uit deze verklaringen blijkt dat :
-

de stemrechten verbonden aan de aandelen Qrf die worden aangehouden door AXA SA (met
maatschappelijke zetel te Avenue de Matignon 25, 75008 Paris) per 9 december 2015 de grens van 10% van
het totaal van de bestaande stemrechten overschrijden (met name 14,14%);

-

de stemrechten verbonden aan de aandelen Qrf die direct en indirect worden aangehouden door
BNP Paribas Investment Partners SA (met maatschappelijke zetel te TSA 47000-75316 Paris Cedex 09) per
9 december 2015 de grens van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten onderschrijden (met name
4,26%);

-

de stemrechten verbonden aan de aandelen Qrf die worden aangehouden door
Capfi Delen Asset Management NV (met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 178,
2020 Antwerpen) per 9 december 2015 de grens van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten
onderschrijden (met name 4,69%);

-

de stemrechten verbonden aan de aandelen Qrf die worden aangehouden door de heer Francis Dembitzer
per 9 december 2015 de grens van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten onderschrijden (met
name 4,68%).
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Onderstaand een overzicht van de nieuwe aandeelhoudersstructuur:
Houders van de stemrechten
AXA SA
BNP Paribas Investment Partners SA
Capfi Delen Asset Management NV
De heer Francis Dembitzer
Openbaar
Totaal

# Stemrechten

Percentage in de totale stemrechten

633.680
190.862
210.200
209.711
3.238.598
4.483.051

14,14%
4,26%
4,69%
4,68%
72,24%
100,00%

De volledige kennisgevingen alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraadpleegd worden op de website
van Qrf onder de rubriek Investor Relations: Aandeelhoudersstructuur.

VOOR MEER INFORMATIE :
Investor relations:

Retailers of verkopers binnenstedelijk winkelvastgoed:

Anneleen Desmyter (CEO)
Anneleen.desmyter@qrf.be
+32 3 233 52 46
+32 476 98 21 94

Bert Weemaes (COO)
Bert.weemaes@qrf.be
+32 477 47 79 11

Preben Bruggeman (CFO)
Preben.bruggeman@qrf.be
+32 496 15 80 44

Over Qrf:
Qrf is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die gespecialiseerd is in de niche van winkelvastgoed. Meer
bepaald is de vennootschap actief in de verwerving, herontwikkeling en verhuur van winkelvastgoed met een focus op City Retail gelegen in de
zogenaamde Golden Mile, de straten in de binnenstad die dominant zijn in hun verzorgingsgebied. Daarbij kiest Qrf voor steden met een
verzorgingsgebied van minimum 50.000 consumenten en specifiek voor straten met een hoog passantenaantal. Op 30 september 2015 bestaat de
portefeuille uit 40 winkelsites met een totale reële waarde van ongeveer 168 MEUR. Na de inbreng in natura van het handelscomplex in Leuven
(zie persbericht van 8 december 2015) en de verwerving van het handelspand gelegen te Hasselt (zie persbericht van 9 december 2015) neemt de
Reële Waarde van de portefeuille verder toe tot meer dan 215 MEUR.
Qrf is sinds december 2013 genoteerd op Euronext Brussel (QRF:BB). Op 9 december 2015 bedroeg de marktkapitalisatie 121 MEUR.
Voor meer informatie en de laatste persberichten kan u terecht op onze website:
www.linkedin.com/company/qrf

www.qrf.be of op onze LinkedIn-pagina:
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