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VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26.10.2012 

 

 

 

Brussel, 26.10.2012, 17:40 PM CET 
 
 

 

Op 09.10.2012 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. Gezien het 

vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 26.10.2012 een nieuwe 

Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agendapunten. Ze kon geldig 

beraadslagen en keurde alle agendapunten goed, waarvan de belangrijkste de volgende zijn: 

 

1. De fusie door overneming door Cofinimmo NV van de vennootschappen Immopol 

Dendermonde NV, Kosalise NV en Parkside Invest NV onder het stelsel van Artikels 671 en 693 

en volgende van het Wetboek van Vennootschappen 

 

Ter herinnering, de vennootschap Immopol Dendermonde NV is eigenaar van het nieuw 

Politiecommissariaat van Dendermonde1. De vennootschappen Kosalise NV en Parkside Invest NV 

bezitten respectievelijk de woon- en zorgcentra Susanna Wesley en Parkside gelegen in Brussel2. 

 

Deze drie fusies gebeurden door uitgifte van 434 082 nieuwe gewone aandelen op naam, allen 

toegekend aan Leopold Square NV, een dochteronderneming waarover Cofinimmo NV rechtstreeks en 

onrechtstreeks 100% controle uitoefent. De rechten en voordelen van de nieuwe gewone aandelen zijn 

identiek aan deze van de bestaande gewone Cofinimmo aandelen. De nieuwe aandelen zijn 

deelgerechtigd in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2012 (eerste dividend betaalbaar in 2013). 

 

Deze fusies streven ernaar de organisatie van de Groep te vereenvoudigen en de gebouwen die deze 

dochterondernemingen bezitten naar het fiscale stelsel van Vastgoedbevak over te hevelen. 

 

2. De wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering 

 

De Gewone Algemene Vergadering zal voortaan de tweede woensdag van de maand mei om 15u30 

plaatsvinden, en dit, vanaf de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in 2013, en die zich 

zal uitspreken over de jaarrekeningen vastgesteld op 31.12.2012. 

 

  

                                                           
1 Zie ook ons persbericht van 12.04.2012, beschikbaar op onze internetsite (www.cofinimmo.com). 
2 Zie ook onze persberichten van 28.09.2011 en 13.10.2011, beschikbaar op onze internetsite (www.cofinimmo.com). 
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3. De benoeming van de Heer Marc Hellemans tot Bestuurder 

 

De Algemene Vergadering heeft het mandaat van de Heer Marc Hellemans als Bestuurder aanvaard, 

met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2016. 

 

 

 

Voor meer informatie:  

Valérie Kibieta Chloé Dungelhoeff 
Investor Relations Manager  Corporate Communications 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 onderneming bezit een portefeuille van meer dan € 3,3 miljard goed voor een totale 
oppervlakte van 1 860 000m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en gezondheidssector, 
alsook in de distributievastgoednetten. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor 
het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet van het 
fiscale REIT-statuut in België (Vastgoedbevak), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Op 30.06.2012 
bedroeg de totale beurskapitalisatie € 1,5 miljard. 

www.cofinimmo.com 
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