
 

 
 

PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, embargo tot 18.05.2016, 17:40 CET 

Aanpassing van de rechten van de houders 
van converteerbare obligaties 
 

Ten gevolge van de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering om een bruto dividend van        
5,50 EUR uit te keren aan de gewone aandeelhouders, werden de rechten van de houders van 
converteerbare obligaties die Cofinimmo uitgaf in 2013 (ISIN code: BE6254178062) aangepast. 
 
Overeenkomstig de wettelijke en contractuele regelgeving worden nieuwe conversieprijzen berekend 
op basis van de volume gewogen gemiddelde beurskoers (Euronext) van het Cofinimmo aandeel van de 
vijf handelsdagen die de datum van de coupononthechting (ex-date) voorafgaan (i.e. 06.05.2016 tot 
12.05.2016). 
 
Bijgevolg bedraagt vanaf 13.05.2016 de nieuwe conversieprijs 97,905 EUR voor de converteerbare 
obligaties die in 2013 werden uitgegeven. 
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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, Nederland en Duitsland, 
een waarde heeft van ongeveer 3,2 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 700 000 m². 
Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (43 %), de 
kantorensector (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 meer dan 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 31.03.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap past een 
investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat 
zich richt tot institutionele beleggers en particulieren. 
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