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Openbaarmaking overeenkomstig 
Artikel 15 van de Wet van 02.05.2007 
Kapitaalstructuur1 
 
 

Ingevolge de nieuwe conversieperiode van de bevoorrechte Cofinimmo aandelen in gewone Cofinimmo 
aandelen, waarbij conversieaanvragen voor 767 bevoorrechte aandelen ingeschreven werden, wijzigde 
de kapitaalstructuur van Cofinimmo. 
 
Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door: 
 

 22 311 112 gewone aandelen (Euronext Brussels symbool: COFB) zonder vermelding van nominale 
waarde; 

 

 682 136 bevoorrechte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 395 011 
uitgegeven op 30.04.2004 (Euronext Brussels symbool: COFP1) en 287 125 uitgegeven op 
26.05.2004 (Euronext Brussels symbool: COFP2); 

 
Al deze 22 993 248 aandelen verlenen een stemrecht op de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en vertegenwoordigen de noemer (i.e. de berekeningsbasis van de 
deelnemingspercentages), die dus ongewijzigd blijft. 

 

 1 502 196 obligaties converteerbaar in gewone aandelen, uitgegeven op 15.09.2016. 
 

In geval van een conversie zou dit aanleiding geven tot de creatie van een maximum van 
1 528 533 gewone aandelen die hetzelfde aantal stemrechten genieten. 

 
Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, kunnen tevens geraadpleegd worden op de 
website van de vennootschap: www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/. 

 
 

Voor meer informatie: 
 
Benoît Mathieu  Kenneth De Kegel 
Investor Relations Manager  Communication & Shareholder Officer 
Tel.: +32 2 373 60 42  Tel.: +32 2 777 14 10 
bmathieu@cofinimmo.be  kdekegel@cofinimmo.be 
  
 
  

                                                                 
1 Er wordt tevens verwezen naar Artikel 7 §2 4° van het Koninklijk Besluit van 14.11.2007. 
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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 31.12.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,5 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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