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Uitoefening van de terugkoopoptie van 
bevoorrechte aandelen 
 
Op 25.04.2019 besliste de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de 
vennootschap, om een dochtervennootschap van Cofinimmo nv aan te stellen als houder van de 
terugkoopoptie m.b.t. de bevoorrechte aandelen I (ISIN code BE0003811289) en II (ISIN code 
BE0003813301). 
 
Cofinimmo heeft Gestone III nv aangeduid als houder van de aankoopoptie. De rechtstreekse 
dochtervennootschap, Gestone III nv heeft vandaag besloten om de terugkoopoptie (ook wel een 
‘aankoopbelofte’ overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de vennootschap) uit te oefenen. 
 
De terugkoopprijs van de bevoorrechte aandelen is volgens de statuten vastgelegd op de uitgifteprijs van 
de aandelen, zijnde 107,89 EUR voor de bevoorrechte aandelen I en 104,44 EUR voor de bevoorrechte 
aandelen II. 
 
Om de terugkoop van de bevoorrechte aandelen aan de uitgifteprijs te voorkomen, kunnen houders de 
omwisseling van hun bevoorrechte aandelen in gewone Cofinimmo-aandelen (verhouding 1 voor 1) 
aanvragen tijdens de periode van één maand vanaf de verzenddatum van de bekendmaking van de 
oefening via aangetekende brief, zijnde 28.05.2019. Tenzij omgezet aan het einde van deze periode, zullen 
de niet-geconverteerde bevoorrechte aandelen automatisch worden teruggekocht door de 
dochtervennootschap van Cofinimmo nv, 45 dagen na de bekendmaking van de oefening, tegen de 
hierboven vermelde uitgifteprijs. Ter informatie: de prijs van de gewone aandelen (ISIN-code 
BE0003593044) bedraagt 114,00 EUR op 24.05.2019. 
 
De praktische voorwaarden betreffende de inkoop van rechtswege en de voorafgaande conversieoptie zijn 
ook beschikbaar op de website van de vennootschap: 
https://cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/bevoorrechte-aandelen/ 
 
Elke houder van bevoorrechte aandelen die ingeschreven is in het aandeelhoudersregister, zal een 
aangetekende brief ontvangen (op het laatst gekende adres door Cofinimmo) met betrekking tot de 
terugkoop. Deze brief werd vandaag 28.05.2019 vestuurd.  

https://cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/bevoorrechte-aandelen/
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Kalender van de verrichting : 
 

28.05.2019 Persbericht waarin de praktische voorwaarden betreffende de inkoop worden aangekondigd. 
Kennisgeving van de uitoefening van de terugkoopoptie per aangetekende brief. 

29.05.2019 tot 
30.06.2019 

Periode voor conversieverzoek in gewone aandelen. 

01.07.2019 tot 
11.07.2019 

Consolidatie van conversieverzoeken in gewone aandelen. 

12.07.2019 Betaling van de overdrachtsprijs van de niet-geconverteerde bevoorrechte aandelen aan de 
betrokken houders. 
Conversie van de bevoorrechte aandelen in gewone aandelen, waarvoor de omzetting werd 
aangevraagd.  
Levering van de gewone aandelen. 

 

De verwerving van de bevoorrechte aandelen door Gestone III nv (voorzien op 12.07.2019), naar aanleiding 
van de uitoefening van de terugkoopoptie, zal bekendgemaakt worden in een persbericht krachtens artikel 
207 van het koninklijk besluit van 30.01.2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. 
 
 
Voor meer informatie:  
 

Kenneth De Kegel  Françoise Roels 
Communication & Shareholder Officer  Chief Corporate Affairs Officer &  
Tel.: +32 2 373 00 00  Secretary General 
shareholders@cofinimmo.be  Tel.: +32 2 373 00 00 
  shareholders@cofinimmo.be 
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Over Cofinimmo: 

 

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille 
die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 4 miljard EUR. Met aandacht voor 
maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking 
te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – 
Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een 
zorgvastgoedportefeuille van bijna 2 miljard EUR opgebouwd in Europa. 
 
Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt 
Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers 
te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt. 
 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in 
Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), 
de Belgische toezichthouder. 
 
Op 30.04.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,7 miljard EUR. De vennootschap past een 
investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering 
met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert. 
 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op: 

 
 

 
 

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

