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Cofinimmo bestudeert de verkoop van de 
kantoorgebouwen Egmont I en Egmont II 
 
 
Naar aanloop van een artikel dat vandaag in de pers is verschenen, bevestigt Cofinimmo dat zij een 
eventuele verkoop in 2018 van de gebouwen Egmont I en Egmont II bestudeert. Beide activa liggen in 
het centrum van Brussel en hebben samen een kantooroppervlakte van 53 000 m². Tot op heden werd 
er geen verbintenis aangegaan. In de laatste jaren vonden er tevens geen huuronderhandelingen plaats 
met de huurder, de Regie der Gebouwen van de Belgische Staat.  
 
 
 
Voor meer informatie:  
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu  
Head of External Communication and Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 
Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be   
egrauls@cofinimmo.be  
 
 
Over 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 3,5 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 834 000 m². Met het oog 
op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (46 %), de kantorensector (38 %), 
alsook in vastgoed van distributienetten (16 %). 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 130 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 30.09.2017 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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