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PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, embargo tot 24.05.2018, 17:40 CET 

Verandering binnen het management van 
Cofinimmo 
 
 
Cofinimmo en de heer Xavier Denis, Chief Operating Officer en Bestuurder van de Groep, hebben met 
gezamenlijk akkoord een punt gezet achter hun samenwerking. De heer Denis heeft zijn functie als 
Bestuurder neergelegd op 21.05.2018 en zal aftreden als Chief Operating Officer op 31.05.2018. 
 
Ter herinnering: Xavier Denis (45 jaar) vervoegde Cofinimmo in 2002, waar hij eerst werkte als Head of 
Project Development & Area Manager en vervolgens als Chief Operating Officer. De Raad van Bestuur 
dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de Groep. 
 
Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer, zal tijdelijk toezicht houden op de operationele teams en 
activiteiten van Cofinimmo vanaf 31.05.2018. 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu  
Head of External Communication & 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 werd in 1983 opgericht en is nu de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap die 
gespecialiseerd is in huurvastgoed en een belangrijke speler op de Europese vastgoedmarkt. 
De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 
3,4 miljard EUR en een totale oppervlakte van meer dan 1 786 000 m². Met aandacht voor de demografische trends heeft 
Cofinimmo haar belangrijkste activiteitensectoren toegespitst op zorgvastgoed (47 %), kantoren (36 %) en vastgoed van 
distributienetten (17 %). Als onafhankelijke vennootschap past Cofinimmo de hoogste normen toe inzake deugdelijk 
bestuur en duurzaamheid bij het leveren van diensten aan haar huurders en bij het beheer van haar patrimonium via een 
team van meer dan 130 mensen in Brussel, Parijs en Breda. 
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 Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten. 
Op 31.03.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap hanteert een 
investeringsbeleid gericht op een hoog dividendrendement en kapitaalbescherming op lange termijn en ze richt zich tot 
institutionele en particuliere beleggers. 

 
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

