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PERSBERICHT 

(Gereglementeerde informatie – gepubliceerd op 28 maart 2014 om 17.45 uur) 

 

De Raad van Bestuur van Brederode heeft besloten om een buitengewone algemene vergadering bijeen te 

roepen op woensdag 14 mei 2014 om 16 uur, na de gewone algemene vergadering voorzien op dezelfde 

dag, om te beslissen over de grensoverschrijdende fusie door overneming van Brederode door de 

Luxemburgse naamloze vennootschap Acturus, waarvan Holdicam, het Luxemburgs moederbedrijf van 

Brederode, alleen aandeelhouder is.  

 

Deze fusie maakt deel uit van een reorganisatie die erop gericht is het beheer van de groep 

Holdicam/Brederode verder te rationaliseren en de efficiëntie te vergroten door de administratie en het 

beheer van de financiële activa te centraliseren in Luxemburg, waar de groep al meer dan 30 jaar actief is. 

Na de fusie zal Acturus de benaming « Brederode » hernemen. 

 

Het aantal aandelen van Acturus werd aangepast zodanig dat elk voormalig Brederode aandeel kan worden 

ingeruild tegen een nieuw (ex-Acturus) Brederode aandeel, rekening houdende met de ruilverhouding die op 

basis van de marktwaarden van beide vennootschappen werd bepaald. 

 

De fusie wijzigt de percentages binnen het aandeelhouderschap niet. Rekening houdend met de symbolische 

waarde van de activa van Acturus, bepaald op € 19.302, en de weerhouden ruilverhouding heeft de 

transactie geen impact op de intrinsieke waarde van het aandeel Brederode dat werd berekend 

overeenkomstig de IFRS-normen. De aandeelhouders van Brederode worden op die manier aandeelhouders 

van een Luxemburgse vennootschap die via haar filialen dezelfde activa bezit als Brederode vandaag en die 

door hetzelfde team zullen worden beheerd. 

 

De fusie heeft geen invloed op het door Brederode gevoerd beleid ter vergoeding van het kapitaal. Er dient 

eraan te worden herinnerd dat de Raad van Bestuur aan de jaarlijkse algemene vergadering van 14 mei 

aanstaande, de uitkering van een eenmalig bruto dividend van 0,62 € zal voorstellen. Dit zal worden 

uitbetaald op 21 mei 2014, dus voor de inwerkingtreding van de fusie en de omruiling van de aandelen. Dit 

dividend zal in België worden onderworpen aan een voorheffing van 25%, behalve in de door de wet 

voorziene uitzonderingen. Voortaan zal Brederode onderworpen zijn aan de Luxemburgse fiscale regels 

inzake bronheffing en zal zij haar aandeelhouders daarvan op de hoogte brengen. 

 

De nieuwe (ex-Acturus) Brederode aandelen zullen, onder voorbehoud van de goedkeuring door de 

bevoegde instanties, vanaf 4 juni 2014 worden toegelaten tot de reglementeerde markt van Euronext 

Brussels De voormalige Brederode aandelen die door de fusie zullen verdwijnen, worden dezelfde dag 

weggelaten van de notering.  

 

De documenten met betrekking tot de fusie, in het bijzonder het fusieplan, de verslagen van de Raad van 

Bestuur en de Commissaris over het fusieplan evenals de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene 

vergadering zullen op 31 maart 2014 ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders op de 

maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de internetpagina www.brederode.eu/ag. 

 

Contact: Axel van der Mersch, afgevaardigd bestuurder T +32 2 3520090 - info@brederode.eu 


