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COFINIMMO EN ASPRIA HAND IN HAND VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN 

NIEUWE SPORT- EN RECREATIECLUB IN BRUSSEL 
 

 

Op 26.06.2014 sloot Cofinimmo een overeenkomst af met de aandeelhouders van de Groep Aspria 

om een nieuwe emblematische sport- en recreatieclub te ontwikkelen op de site van de huidige 

Solvay Sports club, gelegen aan de Perulaan te 1000 Brussel.  

Aspria Roosevelt NV verwierf de grond op 30.06.2014 van NV Solvay.  

Cofinimmo zal Aspria plaatselijk bijstaan in het verder voorbereiden en voorleggen aan de 

Brusselse overheid en aan het plaatselijk publiek van een gedetailleerd functioneel, 

milieuvriendelijk en esthetisch ontwerp van uitzonderlijke kwaliteit.  

Vanaf de oplevering van het ontwerp zal de nieuwe club verhuurd worden aan de Groep Aspria 

volgens een gelijksoortige regeling als deze van de eerste samenwerking tussen Cofinimmo en de 

uitbater van de Europese eersterangs sportclubs, die werd aangewend voor de club Royal La 

Rasante te 1200 Woluwe (Brussel). Aspria heeft daarvoor oorspronkelijk het ontwerp ontwikkeld 

en in 2007 een partnerschap afgesloten met Cofinimmo. Het baat de club uit in het kader van een 

opstalrecht op lange termijn (zie ons persbericht van 17.10.2007). 

Brian Morris, medestichter van Aspria en CEO van de Groep: “ Het is goed om onze samenwerking 

tussen de voornaamste uitbater van eersterangs sportclubs en één van de belangrijkste Europese 

vastgoedvennootschappen verder te zetten en uit te breiden.” 

Jean-Edouard Carbonnelle, CEO van Cofinimmo: “ Gezien het succes van de operatie Royal La 

Rasante, zijn wij verheugd Aspria bij te staan in dit nieuwe project en deze opmerkelijke site, die 

na oplevering van het project op zeer lange termijn zal worden verhuurd, in de toekomst in onze 

portefeuille te integreren.” 

 
 

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  
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Betreffende Cofinimmo: 
 
Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor 
verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille van meer dan € 3,1 miljard goed voor een totale 
oppervlakte van 1 755 000m². De vennootschap is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en 
zorgvastgoedsector, alsook in vastgoed van distributienetten. Cofinimmo is een onafhankelijke 
vennootschap die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij 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 (FSMA). Op 31.03.2014 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo € 1,5 miljard. 
 

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

