
 

1 / 1 

PERSBERICHT 
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

EMBARGO TOT 12/06/2015 – 7U00 

 

RESULTAAT VAN HET KEUZEDIVIDEND   
 
− 71,5%VAN DE AANDEELHOUDERS VAN MONTEA KIEST VOOR DE OMZETTING VAN HUN DIVIDEND IN 

NIEUWE AANDELEN 
 
− VERSTERKING VAN HET EIGEN VERMOGEN MET € 8,1 MILJOEN (KAPITAAL + UITGIFTEPREMIE) DAT ZAL 

AANGEWEND WORDEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE  VERDERE GROEI VAN DE 
VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 
 
Ter ondersteuning van de verdere groei van Montea, heeft de statutaire zaakvoerder de aandeelhouders 
voor de tweede keer de mogelijkheid tot een keuzedividend geboden. In totaal werd 66,2% van de coupons 
nr. 13 (die het dividend van 1 januari 2014 tot en met 23 juni 2014 vertegenwoordigen) en 75,6% van de 
coupons nr. 14 (die het dividend van 24 juni 2014 tot en met 31 december 2014 vertegenwoordigen) 
ingeleverd tegen nieuwe aandelen. 
 
Hierdoor zullen later vandaag bij notariële akte, 243.213 nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een 
totaal uitgiftebedrag van € 8.079.777,33 (€ 4.956.680,94 in kapitaal en € 3.123.096,39 in uitgiftepremie) en 
dit in het kader van het toegestaan kapitaal. De nieuw gecreëerde aandelen zullen naar verwachting vanaf 15 
juni 2015 tot de verhandeling op Euronext Brussels toegelaten worden. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van Montea zal derhalve vanaf 12 juni 2015 vertegenwoordigd worden door 
9.211.701 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, worden in contanten uitbetaald, 
evenals de cashcomponent voor de aandeelhouders welke intekenden op nieuwe aandelen (cashcomponent 
bedraagt €0,44 per 44 ingebrachte coupons nr. 13 en €0,27 per 47 ingebrachte coupons nr. 14). Het netto 
totaal uit te keren bedrag bedraagt €3.392.474,66. 
 
Op maandag 15 juni 2015 zal de effectieve afwikkeling van het dividend plaatsvinden waarbij, in functie van 
de keuze van de aandeelhouders, (i) de nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng van 
dividendrechten, zullen worden geleverd, (ii) de uitbetaling van het dividend in cash zal plaatsvinden, of (iii) 
een combinatie van beide voorgaande betalingsmodaliteiten. 
 
 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), 
gespecialiseerd in logistiek vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. 
Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende 
vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Op 8/05/2015 kreeg 
Montea als eerste Belgische vastgoedinvesteerder, de Lean & Green Star als erkenning voor het effectief 
verminderen van de CO2 uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%. Per 31/03/2015 vertegenwoordigt de 
vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 663.562 m², verspreid over 43 locaties. Montea Comm. VA is 
sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
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