
 
 
 
 

 
TE VOLGEN PROCEDURE 

 
 Het conversieformulier invullen en ondertekenen: enkel dit formulier zal aanvaard 

worden voor de conversie van de bevoorrechte aandelen. 
 

 Het formulier dient ondertekend te worden door de titularis van het register. 
 

 In geval van een conversie in gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm te 
leveren op  verschillende  effectenrekeningen, dient er één formulier per 
effectenrekening worden opgemaakt. 
 

 In geval van splitsing (al bestaand) van de eigendom van de aandelen (bijv. naakte 
eigendom – vruchtgebruik, aandelen in onderpand gegeven enzo.) dienen alle 
betrokken partijen het formulier te ondertekenen. 
 

  Het formulier dient per aangetekend schrijven te worden verstuurd (stempel van 
de post zal dienen als bewijs voor de conversiedatum) met een kopie van uw 
identiteitskaart en/of de vertegenwoordigingsvolmacht van uw vennootschap. 
 

  Adres:  
Cofinimmo NV 
T.a.v. de heer Kenneth De Kegel 
Woluwedal 58 
1200 Brussel 
shareholders@cofinimmo.be 
T: 00 32 (0) 2 373 00 00 
F: 00 32 (0) 2 373 00 10 
 

  Elk formulier met een datum later dan de conversieperiode zal in aanmerking 
komen voor de volgende conversieperiode. 
 

  Het formulier is ook ter beschikking op onze website lien internet en kan 
gratis verkregen worden op het bovenvermeld adres. 
 

 De conversieperiodes vinden steeds plaats tijdens de tien laatste kalenderdagen 
van elk trimester. 

 
Zoals reeds vermeld in de begeleidende brief vergt de conversieprocedure de 
tussenkomst van verschillende partners en de levering van de gewone aandelen in 
nominatieve of gedematerialiseerde vorm kan twee tot maximaal drie weken in beslag 
nemen. Wij staan te uwer beschikking met betrekking tot de stand van uw dossier. 

 
 In geval van conversie in gewone aandelen in nominatieve vorm zullen wij u een 

kopie van uw register versturen op het adres vermeld op het formulier. 
 In geval van conversie in gewone aandelen in gedematerialiseerde vorm, raden wij 

u aan contact op te nemen met uw financiële instelling. 


