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Gereglementeerde informatie

Informatie met betrekking tot het aantal aandelen en stemrechten
Openbaarmaking van statutaire drempel van 3%
Conform artikels 15 en 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
(Transparantiewet) maakt Inclusio NV de volgende informatie openbaar na de uitgifte van 2.857.943 nieuwe
aandelen op 11 december 2020 en de toevoeging van een statutaire drempel van 3% voor openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen.
Totale kapitaal
Totaal aantal stemrecht verlenende effecten
Totaal aantal stemrechten (= noemer)

143.751.160 EUR
7.187.558 (alle gewone aandelen)
7.187.558 (allen verbonden aan gewone aandelen)

Elk van deze aandelen verleent het recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders en deze
aandelen vertegenwoordigen de noemer voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering
(i.e. kennisgevingen in het geval van (onder meer) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire
of wettelijke drempels).
Overeenkomstig de statuten van Inclusio werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden
bekendgemaakt vastgelegd op 3%. De wettelijke drempels bedragen 5% en elk veelvoud van 5%.
Er zijn geen uitstaande opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte
aandelen of aandelen zonder stemrecht.
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Over Inclusio
Inclusio is een vennootschap naar Belgisch recht die actief is in de sociale vastgoedsector in België. Het initiatief kreeg eind
2014 vorm toen drie partners hun activiteiten op gebied van sociaal vastgoed verenigden: Degroof Petercam (via een
dochteronderneming), Kois en Re-Vive. Verder zijn deze drie ook de promotors van de Vennootschap sinds de goedkeuring
van het statuut als publieke GVV. Inclusio is het resultaat van de omvorming in 2014 van de vennootschap genaamd Bon
Pasteur NV, die werd opgericht in oktober 2011 door Degroof Petercam. Na de constructie en de oplevering van een eerste
residentieel project in Evere, met de naam Bon Pasteur, voerde Inclusio tussen 2015 en 2019 verschillende
kapitaalverhogingen uit, waarvan de laatste in april 2019. Dankzij deze kapitaalverhogingen staat het eigen vermogen van de
Vennootschap op bijna EUR 92 miljoen en is haar aandeelhouderschap geleidelijk aan toegankelijk gemaakt voor talrijke
beleggers, waaronder publieke en private gekwalificeerde beleggers, vzw’s en particulieren. Haar eigen vermogen,
gecombineerd met de kredietlijnen, heeft Inclusio in staat gesteld haar investeringsactiviteiten te ontwikkelen, voornamelijk
in betaalbare huurwoningen, in de gehandicaptensector en in de sociale infrastructuur. Hierdoor heeft ze een portefeuille
opgebouwd die per 31 augustus 2020 gewaardeerd wordt op EUR 141 miljoen.
www.inclusio.be
Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel - BE 0840.020.295
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