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Persbericht 
Gereglementeerde informatie 
Antwerpen, 13 mei 2022, 18:00 CET 

 

 

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 13 MEI 2022 

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone Algemene Vergadering en haar 

Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering (de ‘Algemene Vergaderingen’) gehouden 

volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 13 april 2022 worden beschreven. 

GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd. 

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en 

meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend. 

Dividend 

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal 

bedrag van 149.556.392,50 EUR wat neerkomt op een bruto dividend van 6,85 EUR per aandeel 

(4,795 EUR netto per aandeel) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. De 

Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van 

betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend 

aan de Raad van Bestuur goed. 

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de 

Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd: 

Ex-dividend datum:  23 mei 2022 

Registratiedatum:  24 mei 2022 

Betalingsdatum:  25 mei 2022 

BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 

De Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten 

goedgekeurd.  

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Buitengewone en Bijzondere 

Algemene Vergadering en meer bepaald naar de goedkeuring van de controlewijzigingsclausules. 

De Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering verleende o.a. formeel haar goedkeuring aan: 

(a) alle controlewijzigingsclausules opgenomen in en/of betrekking hebbende op de door de 

Vennootschap op 17 januari 2022 uitgegeven groene obligatieleningen, waaronder in het bijzonder de 

voorwaarde 6.3 van de voorwaarden van (i) de EUR 500.000.000 vastrentende groene obligaties met 

vervaldag 17 januari 2027 en met een coupon van 1,625% per jaar en (ii) de EUR 500.000.000 

vastrentende groene obligaties met vervaldag 17 januari 2030 en met een coupon van 2,250% per jaar, 

zoals uiteengezet in deel V.A en V.B van het informatie memorandum van 13 januari 2022 voor de 

notering van obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, (b) de clausule 

inzake controlewijziging opgenomen in de door de Vennootschap op 21 december 2021 met BNP 

Paribas Fortis NV (als “Bank”) afgesloten leningsovereenkomst, en (c) de clausule inzake 

controlewijziging opgenomen in artikel 19.1 van de Joint Venture Agreement die op 22 december 2021 

werd overeengekomen tussen de Vennootschap, Allianz Finance IX Luxembourg S.A. en YAO 
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NEWREP Investments S.A. (gezamenlijk “AZ”) en VGP DEU 44 S.à.r.l. (te hernoemen tot VGP 

European Logistics 3 S.à.r.l.). 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Piet Van Geet  Martijn Vlutters 

Chief Financial Officer VP – Business Development & Investor Relations 

Tel: +32 (0)3 289 14 37 Tel: +32 (0)3 289 14 33 

E-mail: piet.van.geet@vgpparks.eu E-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu 

 

 

OVER VGP 

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek 

en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met 

capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in 

eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van 

logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf 

in Tsjechië, heeft vandaag circa 360 FTE’s in dienst en is actief in 14 Europese landen zowel voor eigen 

rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto 

Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 5,75 miljard en het bedrijf had 

een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext 

Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/ 

 


