
 

 

 

 

Aanpassing van de financiële kalender 

Omwille van de aanhoudende Covid-19 pandemie en aangezien de gezondheid van onze werknemers, 

aandeelhouders en dienstverleners onze voornaamste bezorgdheid is, heeft Wereldhave Belgium NV (de 

“Vennootschap”) besloten om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap, die werd samengeroepen om plaats te vinden op haar zetel, op woensdag 8 april 2020, om 

11u, uit te stellen. 

Dit besluit werd genomen in het kader van de gezondheidsmaateregelen genomen door de overheden in 

Europa en België en in het licht van het koninklijk volmachtbesluit dat in de komende dagen zal worden 

bekendgemaakt om toe te laten algemene vergaderingen van aandeelhouders uit te stellen, zelfs deze die 

reeds werden samengeroepen. Dit besluit houdt eveneens het uitstel in van verschillende data die werden 

vastgesteld in de financiële kalender van de Vennootschap, met name de ex-dividend datum, de dividend 

record datum en de datum van betaalbaarstelling van het dividend 2019.  

Nieuwe data en een nieuw tijdstip voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, alsook een 

update van de financiële kalender, zullen later bekendgemaakt worden door de Vennootschap, via een 

nieuwe oproeping en nieuwe stukken, afhankelijk van de evolutie van de situatie, door middel van een 

persbericht en op de website van de Vennootschap en in overeenstemming met de door de wet en de 

overheid voorziene voorschriften. 

Teneinde aandeelhouders toe te laten hun stemrecht uit te oefenen in het licht van de omstandigheden die 

zullen gelden op het ogenblik van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die opnieuw zal 

worden samengeroepen, zal geen rekening gehouden worden met stemmen die reeds uitgebracht werden 

door aandeelhouders in verband met de vergadering die voorzien was op 8 april 2020, met dien verstande 

dat alle aandeelhouders, ook deze laatsten, het recht zullen hebben een nieuwe stem uit te brengen op de 

nieuwe gewone algemene vergadering van aandeelhouders. 

Bij de daadwerkelijke publicatie van voormeld Koninklijk Volmachtsbesluit zal dan worden meegedeeld 

binnen welke termijn de nieuwe datum van de algemene vergadering zal moeten worden georganiseerd. 

 
 
 
 
Voor bijkomende info – C. Biquet – Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00 
investor.relations@wereldhavebelgium.com  

 

De beleggingsfocus van Wereldhave Belgium richt zich op winkelcentra en retail parks die dominant 
zijn in hun verzorgingsgebied. 
 
Wereldhave Belgium is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie op 31 maart 2020 
bedraagt € 403 mln.  
 
Meer informatie vindt u op de website www.wereldhavebelgium.com 

 


