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Ereplaats voor de communicatie van Cofinimmo 

 
Tijdens de 56ste ceremonie van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA) 
op 11.10.2016, werd Cofinimmo binnen de categorie « Large Caps » bekroond met de 
hoogste plaats op het podium voor beste financiële informatie voor 2016. Een maand 
voordien stond zij ook al temidden van andere vooraanstaande beursgenoteerde 
Europese bedrijven om, voor het tweede jaar op rij, twee EPRA Gold Awards in 
ontvangst te nemen, één voor haar Jaarlijks Financieel Verslag 2015 en een tweede 
voor haar Duurzaamheidsverslag 2015.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Jérôme Descamps, Chief Financial Officer : “Wij danken de financiële en vastgoedgemeenschappen voor deze prijzen. 
Transparante en duidelijke communicatie naar de financiële wereld en onze aandeelhouders toe vinden wij uitermate 
belangrijk. Het is een regelmatige taak die veel nauwkeurigheid van onze teams vergt. Hiervoor beloond worden, 
motiveert hen om nog meer inspanningen te leveren in de toekomst.” 

 
 
 
 
Voor meer informatie:  
 
Danielle Scherens Ellen Grauls  
Corporate Communication Officer Investor Relations Manager 
Tel.: +32 2 373 00 17 Tel.: +32 2 373 94 21 
dscherens@cofinimmo.be egrauls@cofinimmo.be    
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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 120 
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 30.06.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,2 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. 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 

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

