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Openbaarmaking overeenkomstig  
Artikel 14 van de Wet van 02.05.2007 
 
 
Overeenkomstig de Wet van 02.05.2007 inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, 
kondigt Cofinimmo aan een transparantieverklaring te hebben ontvangen van de Groep Crédit Agricole 
met maatschappelijke zetel gelegen te 75008 Parijs, 48 rue de la Boétie. 
 
De situatie voor en na de transacties op aandelen die stemrecht verlenen, wordt hieronder samengevat: 
 

Houder 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen voor de 

transactie 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen na de 

transacties 

%  stemrechten1 

SAS rue la Boétie 0 0 0,00 % 

Crédit Agricole S.A. 0 0 0,00 % 

Crédit Agricole Assurances 39 667 39 667 0,19 % 

CA Vita 113 640 113 640 0,53 % 

CACI Life 14 875 14 875 0,07 % 

CACI Non Life 14 875 14 875 0,07 % 

Spirica 49 580 49 580 0,23 % 

Pacifica 49 580 53 280 0,25 % 

Predica 756 319 756 319 3,54 % 

La Médicale de France 26 471 26 471 0,12 % 

TOTAAL Groep Crédit Agricole2 1 065 007 1 068 707 5,01 % 

 
Tussen 02.06.20173 en 24.11.2017 is het aantal stemrechten verbonden aan Cofinimmo aandelen van 
de Groep Crédit Agricole gestegen van 4,99 % tot 5,01 %.   
 
De volledige verklaring kan worden geraadpleegd op de website www.cofinimmo.com, onder de rubriek 
Investeerders/aandeelhoudersinformatie/deelnemingen. 
 
 
  

                                                                 
1  Berekend op het totaal aantal stemrechten, dat 21 350 874 bedraagt. 
2  SAS Rue la Boétie is het moederbedrijf van Crédit Agricole S.A., dat op haar beurt het moederbedrijf is van Crédit Agricole 

Assurances. Crédit Agricole Assurances is het moederbedrijf van de vennootschappen Prédica, Pacifica, La Médicale de France, CA 

Vita, CACI en Spirica. De vennootschap CACI is het moederbedrijf van de vennootschap Space Holding, die op haar beurt het 
moederbedrijf is van de vennootschappen CACI Life en CACI Non Life. 

3   Zie ook ons persbericht van 26.07.2017 op onze website. 

http://www.cofinimmo.com/
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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 bijna 3,4 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. 
 

www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://www.xing.com/companies/cofinimmo?sc_o=da980_e
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

