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Openbaarmaking overeenkomstig 
Artikel 15 van de Wet van 02.05.2007 
Kapitaalstructuur1 
 
 
 
Ingevolge de nieuwe conversieperiode van de bevoorrechte Cofinimmo aandelen in gewone Cofinimmo 

aandelen, waarbij conversieaanvragen voor 1 740 bevoorrechte aandelen ingeschreven werden, wijzigde de 

kapitaalstructuur van Cofinimmo. 

 

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door: 

 

 17 339 423 gewone aandelen (Euronext Brussels symbool: COFB) zonder vermelding van  

nominale waarde; 

 

 686 485 bevoorrechte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 395 048 uitgegeven 

op 30.04.2004 (Euronext Brussels symbool: COFP1) en 291 437 uitgegeven op 26.05.2004 

(Euronext Brussels symbool: COFP2); 

 
Al deze 18 025 908 aandelen verlenen een stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 
vertegenwoordigen de noemer (i.e. de berekeningsbasis van de deelnemingspercentages), die dus 
ongewijzigd blijft. 
 

 3 250 600 obligaties converteerbaar in gewone aandelen, waarvan 1 486 332 uitgegeven op 28.04.2011 

en 1 764 268 uitgegeven op 20.06.2013. 

 
De conversie kan zich voordoen in de verhouding van een nieuw aandeel per obligatie. Mocht dergelijke 
conversie zich voordoen, zou dit aanleiding geven tot de creatie van een maximum van 3 250 600 gewone 
aandelen die hetzelfde aantal stemrechten genieten. 
 
Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, kunnen tevens geraadpleegd worden op de website 
van de onderneming (www.cofinimmo.com) onder de rubriek Investeerdersrelaties/Informatie 
aandeelhouder. 
 
 
  

                                                                 
1 Er wordt tevens verwezen naar Artikel 7 § 2 4° van het Koninklijk Besluit van 14.11.2007. 

http://www.cofinimmo.com/


 

 
 

PERSBERICHT 
 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, embargo tot 06.01.2015, 17:40 CET 

Voor meer informatie:  
 
Valerie Kibieta Ellen Grauls  
Head of External Communication and Investor Relations Manager 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 94 21 
Tel.: +32 2 373 60 36 egrauls@cofinimmo.be   
vkibieta@cofinimmo.be  
 
 
 
Betreffende Cofinimmo: 
 
Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed 
bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt. 
De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, 
een waarde heeft van meer dan € 3,1 miljard en goed is voor een totale oppervlakte van 1 750 000m². Met het oog op 
de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de kantorensector (42%), de zorgvastgoedsector (39%), alsook 
in vastgoed van distributienetten (17%). Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate 
governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar 
patrimonium via een team van 110 medewerkers te Brussel. 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in Frankrijk 
(SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten, de Belgische regulator. 
Op 30.09.2014 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo € 1,5 miljard. De vennootschap past een voorzichtig 
investeringsbeleid toe en vormt een gematigd risicoprofiel voor de institutionele en particuliere beleggers. Zij streeft 
naar een hoog rendement in dividenden en een kapitaalbescherming op lange termijn. 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://twitter.com/Cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816

