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Persbericht 
Antwerpen, 29 november 2013 

 

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 

 

Aansluitend op de aankondiging van haar plannen om een initieel openbaar aanbod te doen en haar aandelen op 
Euronext Brussel te noteren (de "IPO"), bevestigt Qrf Comm. VA (“Qrf”), een Belgische vastgoedbevak die 
hoofdzakelijk investeert in binnenstedelijk retail vastgoed, dat het prospectus met betrekking tot de IPO zoals 
goedgekeurd door de FSMA op 26 november 2013 digitaal beschikbaar zal zijn op de website van Qrf (www.qrf.be) 
vanaf 29 november 2013. 

Er wordt verwacht dat de IPO zal plaatsvinden in december 2013, onder voorbehoud van passende 
marktomstandigheden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Qrf Comm. VA 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Qrf 

Anneleen Desmyter, CEO 

 

Tel: +32 (0)476 98 21 94  

Comfi  

Gunther De Backer, communication Tel: +32(0)2 290 90 90 
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Over Qrf 

Qrf is een openbare vastgoedbevak met hoofdzetel in Antwerpen, België en investeert in retail vastgoed met 
een focus op binnenstedelijk vastgoed binnen de zogenaamde "golden mile" van de regionale en grote steden 
in België. In geval van een succesvolle IPO, zal Qrf een vastgoedportefeuille verwerven met een reële  
waarde van 114,2 miljoen EUR die ca. 7,2 miljoen EUR aan huurinkomsten genereert per jaar. Meer 
informatie is beschikbaar op www.qrf.be. 

http://www.qrf.be/

