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Cofinimmo versterkt haar Duitse team 
 
 
Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. Met aandacht voor 
maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo het permanente doel om hoogwaardige zorg-, leef- en 
werkomgevingen ter beschikking te stellen die beantwoorden aan de nieuwe verwachtingen (‘Caring, 
Living and Working – Together in Real Estate’). Dankzij haar expertise versterkt Cofinimmo haar 
Europese leiderschapspositie in zorgvastgoed. 
 
De Groep investeert sinds 2014 in Duitsland en bezit er momenteel 31 activa. Dat zijn zowel 
woonzorgcentra als revalidatie- en psychiatrische klinieken, met een totale reële waarde van ongeveer 
400 miljoen EUR. 
 
Om zijn groei op de Duitse markt te versterken en dieper toe te treden tot de zorgnetwerken, beschikt 
de Groep nu over een nieuwe dochtervennootschap, ‘Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH’, gebaseerd in 
Frankfurt. Deze vennootschap zal Cofinimmo adviseren bij de groei en het beheer van zijn 
zorgvastgoedportefeuille in Duitsland.  
 
De heer Marc-Philippe Goldschmidt, 39 jaar oud, zal ‘Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH’ leiden vanaf 
januari 2019. Tot voor kort was hij verantwoordelijk voor corporate M&A bij PATRIZIA Immobilien AG, 
na een carrière in fusies-verwervingen bij Jones Lang LaSalle en UBS. 
 
Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer van Cofinimmo: "De opening van een kantoor in Duitsland 
toont ons engagement om een nog nauwere samenwerking uit te bouwen met onze Duitse partners en 
klanten, zoals al het geval is in België, Frankrijk en Nederland. De jarenlange ervaring die Marc-Philippe 
Goldschmidt opbouwde bij vooraanstaande Duitse vastgoedvennootschappen, is een belangrijke troef 
voor de versterking van onze Healthcareteams. We zijn van plan om onze groei in deze enorme markt 
met nog meer ambitie voort te zetten.” 
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Voor meer informatie:  
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu   Sébastien Berden 
Head of External Communication Investor Relations Officer  COO Healthcare  
& Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42  Tel.: +32 2 373 00 09 
Tel.: +32 2 373 94 21                                  bmathieu@cofinimmo.be  sberden@cofinimmo.be 
egrauls@cofinimmo.be                                      
 
 
Over Cofinimmo: 
 

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is nu de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, 
gespecialiseerd 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 3,7 miljard EUR. De totale oppervlakte bedraagt meer dan 2 000 000 m². Met aandacht voor de 
demografische trends, heeft Cofinimmo haar belangrijkste activiteitensectoren toegespitst op zorgvastgoed 
(50 %), kantoren (34 %) en vastgoed van distributienetten (16 %). Als onafhankelijke vennootschap past 
Cofinimmo de hoogste normen toe inzake deugdelijk bestuur en duurzaamheid. Zowel bij het leveren van 
diensten aan haar huurders als 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 31.10.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,4 miljard EUR. De vennootschap 
hanteert een investeringsbeleid met als doel een hoog dividendrendement en kapitaalbescherming op lange 
termijn. Ze richt zich tot institutionele en particuliere beleggers. 
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