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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE(AR 14 NOVEMBER 2007) 
 
 

HET VASTGOEDCERTIFICAAT 

Naamloze Vennootschap 

Kunstlaan, 58 

1000 Brussel 

 

 

 

JAARLIJKSE INFORMATIEVERGADERINGEN 
 

 

De jaarlijkse informatievergaderingen zullen doorgaan in het Stanhope Hotel, Handelsstraat, 9 - 1000 

Brussel. 

Er wordt aan herinnerd dat de vergaderingen betreffende de publieke uitgiften gehouden worden op 

volgende data en uren :  

 

Datum Uitgifte Uur 

   

Woensdag 3 mei 2017 Certificaten van onroerende belegging 

Kortrijk Ring Shopping Center (in 

liquidatie) 

10.00 u 

 Certificaten van onroerende belegging 

Woluwe Uitbreiding 

10.30 u 

 Certificaten van onroerende belegging 

Woluwe Shopping Center 

14.00 u 

 

 

Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig de statuten van de certificaten, iedere titularis van 

certificaten tegen voorlegging van een eigendomsbewijs of een attest van deponering in een Belgische 

bank, de vergadering zal kunnen bijwonen. 

 

Zoals ter gelegenheid van de Informatievergaderingen van 3 mei 2017 zal worden bevestigd, zouden 

volgende coupons betaalbaar moeten zijn :  
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Uitgifte Datum van 

betaalbaar-

stelling 

Nr. 

coupon 

Bruto-bedrag 

in € 

 

Terugbetaling 

in € 

Netto 

in € 

Certificaten van onroerende 

belegging Woluwe Shopping Center 

28.06.2017 69 79,20 0,00 55,44 

Certificaten van onroerende 

belegging Woluwe Uitbreiding 

28.06.2017 29 38,07 7,43 28,88 

 

De coupon nr. 29 van het certificaat van onroerende belegging Kortrijk Ring Shopping Center werd 

reeds betaalbaar gesteld op 29 maart 2017 aan € 25,20 bruto, hetzij € 17,64 na afhouding van roerende 

voorheffing van 30%. 

 

Het verslag van de beheerder van de stille vennootschap, de jaarrekeningen alsmede het verslag aan de 

certificaathouders over het boekjaar 2016 kunnen aangevraagd worden bij ING België (tel. 02/547.39.94, 

fax 02/547.20.89, e-mail : anik.defat@ing.be) en op de hoofdzetel van de nv Het Vastgoedcertificaat 

(02/609.68.20). Deze documenten en vroegere informatie over elk certificaat zijn toegankelijk op de site 

internet : http://www.agrealestate.eu/nl/investment/Paginas/Vastgoedcertificaten.aspx. 
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