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Home Invest Belgium kondigt aandeleninkoopprogramma aan 
 

 

  

 

Gereglementeerde informatie – inkoop eigen aandelen 

Brussel, 9 december 2021 – Home Invest Belgium NV kondigt aan dat het zal starten met 

een programma voor de inkoop van eigen aandelen. Dat programma kadert binnen de 

machtiging toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2020 aan de 

raad van bestuur. Het maximum aantal aandelen dat Home Invest Belgium zal terugkopen 

in het kader van dit programma is beperkt tot 16.000.  

De inkoop van eigen aandelen zal gebeuren onder het safe harbour-regime voorzien in 

Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening 

marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie en 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 van de Commissie van 8 maart 2016 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met 

technische reguleringsnormen voor de voorwaarden voor terugkoopprogramma's en 

stabilisatiemaatregelen. 

Het inkoopprogramma heeft als doel verplichtingen na te komen die voortkomen uit 

aandelenoptieprogramma’s of andere toewijzingen van aandelen aan werknemers, 

leidinggevenden of leden van toezichthoudende organen van Home Invest Belgium NV, en 

meer bepaald het long-term incentive plan voor het senior management conform het 

remuneratiebeleid. 

Het maximale aantal aandelen dat Home Invest Belgium zal inkopen met dit programma is 

beperkt tot 16.000. Het aandeleninkoopprogramma loopt van 10 december 2021 tot 31 

december 2022 of tot het moment waarop het vooropgestelde aantal aandelen is ingekocht. 

Het bedrag dat maximaal toegekend zal worden aan het inkoopprogramma bedraagt 

€2.000.000.  

De eigen aandelen zullen ingekocht worden op Euronext Brussels (XBRU). De uitvoering van 

het inkoopprogramma zal gebeuren door een onafhankelijke tussenpersoon, namelijk BANK 

DEGROOF PETERCAM SA/NV, die een discretionair mandaat zal hebben om de inkoop uit te 

voeren. Daardoor kunnen de inkopen zowel in open als in gesloten periodes plaatsvinden.  

Home Invest Belgium zal de markt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving informeren 

over het verloop van het inkoopprogramma. 
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Mededeling van 26 november 2021 aan de FSMA 

 

Overeenkomstig Artikel 37 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen 

 

Overeenkomstig Artikel 37, §2, 4de lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de 

gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de GVV Wet) juncto artikel 8 van het 

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen maakt Home Invest Belgium NV de volgende gegevens openbaar 

in het kader van de geplande verrichting.  

De reden voor de inkoop eigen aandelen is de naleving door de Vennootschap van haar 

verbintenissen onder de lange termijn incentive plannen voor onder meer de effectieve 

leiders. Conform artikel 37, §1 van de GVV Wet delen wij U via dit schrijven mee dat de 

effectieve leiders Sven Janssens en Preben Bruggeman begunstigden zijn van deze lange 

termijn incentiveplannen en uit de inkoop van eigen aandelen dus mogelijks een 

vermogensvoordeel halen. 

De lange termijn incentive plannen beogen de actieve betrokkenheid van het management 

nog te versterken door hun belangen verder af te stemmen op de lange termijn 

aandeelhoudersbelangen, alsook de continuïteit van het management te bestendigen. Het 

management is geroepen mee in te staan voor de verdere uitbouw en integratie door de 

investeringen van de Vennootschap. Op basis van eerdere ervaringen en de huidige 

marktpraktijken en -tendensen, is de raad van bestuur er bovendien van overtuigd dat het 

engagement en de betrokkenheid van het management toeneemt indien het in het kapitaal 

van de Vennootschap kan participeren.  

Overeenkomstig Artikel 37, §2 van de GVV Wet, stelt de raad van bestuur dus vast dat de 

inkoop van eigen aandelen in het belang van de Vennootschap is. 

Deze gegevens worden overeenkomstig Artikel 37, §2, vierde lid van de GVV Wet juncto 

artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen openbaar gemaakt in het perscommuniqué over de verrichting 

op het ogenblik van de aankondiging van de inkoop van eigen aandelen waartoe de raad van 

bestuur zou beslissen. De in artikel 37, §2 van de GVV Wet bedoelde gegevens zullen ook 

worden toegelicht in het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2021 en in het verslag 

van de commissaris. 
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Over Home Invest Belgium 

Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT) 
gespecialiseerd in aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van residentieel vastgoed. Op 30 september 2021 beschikte 
Home Invest Belgium over een vastgoedportefeuille van € 671 miljoen in België en Nederland.    

Home Invest Belgium is sinds 1999 genoteerd op Euronext Brussel [HOMI]. Op 30 september 2021 bedroeg de 
marktkapitalisatie € 394 miljoen. 
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