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OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG 

ARTIKEL 14 VAN DE WET VAN 02.05.2007 
 

 

 

Overeenkomstig de Wet van 02.05.2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, kondigt 
Cofinimmo vandaag aan de kennisgeving van deelneming in haar eigen kapitaal te hebben uitgegeven 
die hieronder wordt samengevat : 
 

Houder van stemrechten Aantal stemrechten 

vὀὀr de transactie 

Aantal stemrechten  

na de transactie 

% van de 

stemrechten1 

Cofinimmo NV 1 094 374 51 312 0,3% 

TOTAAL COFINIMMO GROEP 1 094 374 51 312 0,3% 

  
 
Deze openbaarmaking gebeurde naar aanleiding van de verkoop op 26.03.2013 van 989 413 gewone 
Cofinimmo aandelen.  
 
Het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd en is als volgt vertegenwoordigd: 
 

 16 423 925 gewone aandelen (Euronext Brussels symbool: COFB) zonder vermelding van  
nominale waarde; 

 
 689 397 bevoorrechte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 395 198 

bevoorrechte aandelen uitgegeven op 30.04.2004 (Euronext Brussels symbool: COFP1) en  
294 199 bevoorrechte aandelen uitgegeven op 26.05.2004 (Euronext Brussels symbool: COFP2). 

 
Al deze 17 113 322 aandelen verlenen een stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en vertegenwoordigen de noemer van de deelnemingspercentages, die dus ongewijzigd blijft. 

 

 1 486 332 obligaties converteerbaar in gewone aandelen, uitgegeven op 28.04.2011 zijn 
momenteel in omloop (Euronext symbool : COFO). De conversie kan zich voordoen in de 
verhouding van één nieuw aandeel per obligatie. Mocht dergelijke conversie zich voordoen, zou 
dit aanleiding geven tot de creatie van een maximum van 1 486 332 gewone aandelen die 
hetzelfde aantal stemrechten genieten. 

 
Deze informatie alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraadpleegd worden op de website 
van de vennootschap (www.cofinimmo.com) onder de rubrieken Investor Relations & Media/Share 
Information/ Types of Share + Shareholder Structure. 
 

                                                           
1  Berekend op het totaal aantal stemrechten dat 17 113 322 bedraagt. 

http://www.cofinimmo.com/


 
 

PERSBERICHT 
 

   
  GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Brussel, Embargo tot 27.03.2013, 17:40 CET 

 
 

Voor meer informatie:  

 
Valérie Kibieta Chloé Dungelhoeff 
Investor Relations Manager  Corporate Communication Manager 
Tel.: +32 2 373 60 36 Tel.: +32 2 777 08 77  
vkibieta@cofinimmo.be cdungelhoeff@cofinimmo.be 
 

 

Betreffende Cofinimmo: 
 
Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor 
verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille van meer dan € 3,3 miljard goed voor een totale 
oppervlakte van 1 860 000m². Zij is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en gezondheidssector, 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 31.12.2012 bedroeg de 
totale beurskapitalisatie € 1,47 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

