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EEN NIEUW LOGO VOOR COFINIMMO 

 
 
 
Cofinimmo, de belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, heeft het stelsel van 
Gereglementeerde VastgoedVennootschap (GVV) aangenomen op 06.11.2014. Zij heeft van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt om haar logo te vernieuwen opdat het nog nauwer aanleunt bij haar 
missie en haar waarden. 
 
Het nieuwe logo benadrukt de eenheid van haar vastgoed- en financiële activiteiten. Cofinimmo biedt 
immers aan haar klanten-huurders gebouwen aan die zowel uiterst functioneel voor hun activiteiten als 
ecologisch duurzaam zijn. Tegelijkertijd streeft zij naar een kwalitatieve investering en een aantrekkelijk 
en blijvend financieel rendement voor haar aandeelhouders.  
 
Cofinimmo wenst niet te breken met haar voormalige grafische identiteit. Zij wil deze bovenal 
moderniseren en meer persoonlijkheid geven. Zoals voorheen bestaat het logo uit de naam van de 
vennootschap, een kenteken en een baseline die onveranderd blijft. De vernieuwing zit voornamelijk in 
de kleurkeuze en een actueler kenteken dat het dynamische en innovatieve karakter van de 
vennootschap weerspiegelt. 
 
De website van Cofinimmo werd ook in een nieuw jasje gestoken. Om meer te ontdekken over het 
nieuwe logo, consulteer www.cofinimmo.com. 
 
Jean-Edouard Carbonnelle, CEO: "De relatie met de klant en de luisterbereidheid ten opzichte van onze 
partners staan centraal binnen onze strategie. Net als onze slogan, zijn nu ook onze vernieuwde website 
en logo hiervan de perfecte illustratie."  
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  
 
Valerie Kibieta Ellen Grauls  
Head of External Communication and Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 94 21 
Tel.: +32 2 373 60 36 egrauls@cofinimmo.be   
vkibieta@cofinimmo.be  
 
  

http://www.cofinimmo.com/
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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 en Nederland, 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 
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