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MONTEA VERWERFT EEN LOGISTIEK PAND TE HOOFDDORP (NL) 

 
Montea Nederland N.V. heeft met Kenick Capital B.V. uit Moerdijk een akkoord bereikt over de verwerving van een logistiek pand van 
6.290 m² met 108 parkeerplaatsen op het bedrijventerrein “De President” te Hoofddorp, Nederland. “De President” is een bedrijvenpark 
ten zuiden van Hoofddorp van ca. 100 hectare.  
 
De huidige huurder, Idexx Europe B.V., zal het gebouw na overdracht verder huren volgens de huidige huurovereenkomst. Dit is een 
huurovereenkomst met vaste duurtijd tot 30 juni 2029 en een bruto huurinkomen van € 650.000 per jaar. De transactie wordt afgesloten 
aan een aanvangsrendement van 6,95%.  
 
Montea Comm.VA zal deze transactie financieren door middel van een inbreng in natura van de schuldvordering van Kenick Capital B.V. 
op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopprijs in het kapitaal van Montea Comm.VA binnen de grenzen van het toegestaan 
kapitaal. Deze transactie zal leiden tot een versterking van het eigen vermogen van Montea Comm. VA met € 8.825.000, wat overeenstemt 
met de investeringswaarde exclusief overdrachtskosten die € 529.500 bedragen.  
 
Een inbrengovereenkomst tussen Montea Comm.VA en Kenick Capital B.V. werd vandaag ondertekend. De inbreng in natura zal worden 
vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen Montea tegen een uitgifteprijs per aandeel gelijk aan de gewogen gemiddelde slotkoers  
van het aandeel Montea op de markt Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen voor de datum van de inbreng, verminderd met 
het bruto dividend dat nog verschuldigd is voor de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 en betaalbaar is in mei / 
juni 2018 (coupon n° 19) nl. een (nog goed te keuren door de jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2018 van Montea) bruto bedrag 
van € 0,54  per aandeel. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2018. 
 
De inbreng zal worden uitgevoerd na verlijden van de leveringsakte en zodra de Nederlandse Notaris heeft kunnen verifiëren dat de 
overdracht is geschied zonder inschrijvingen in de Nederlandse openbare registers die bij het verlijden van de leveringsakte niet bekend 
waren.   
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OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), gespecialiseerd in logistiek 
vastgoed in België, Nederland 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. Montea 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 31/12/2017 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een 
totale oppervlakte van 968.948 m², verspreid over 54 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel 
(MONT) en Parijs (MONTP).  
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