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COFINIMMO WORDT EEN OPENBARE  
GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) 

 

 

 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 22.10.2014 heeft de statutenwijziging van Cofinimmo 

met het oog op de verandering van het openbaar Vastgoedbevakstelsel 

(Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal) naar het openbaar GVV-stelsel 

(Gereglementeerde Vastgoedvennootschap)1 met een 99,8% meerderheid goedgekeurd. 

 

Cofinimmo is verheugd met dit nieuwe statuut. Zij zal haar operationele activiteiten als 

vastgoedvennootschap op efficiënte wijze kunnen voortzetten in het belang van alle deelnemende 

partijen. Zij bedankt haar aandeelhouders voor hun steun bij deze statutenwijziging. 

 

Het uittredingsrecht werd uitgeoefend voor 9 489 gewone aandelen, d.i. 0,05% van het totaal aantal 

uitgegeven aandelen op de dag van vandaag, voor een totaalbedrag van € 892 155,78. Cofinimmo zal 

uiterlijk op 22.11.2014 deze aandelen inkopen en de aandeelhouders die hun uittredingsrecht hebben 

uitgeoefend, uitbetalen. De statutenwijziging zal pas op dat moment van kracht zijn.  

 

 

 

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  
 

 
  

                                                           
1  Voor meer informatie omtrent de verschillen tussen beide stelsels en redenen waarom Cofinimmo een statutenwijziging heeft 

gevraagd, zie het persbericht van 29.08.2014 op onze website 
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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 1 755 000m². Met het oog op de 
demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de kantorensector (42%), de zorgvastgoedsector 
(40%), 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 
(Vastgoedbevak), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator. 
Op 30.06.2014 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 

 

 

Follow us on: 

  
 

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

