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Openbaarmaking over een transparantie-
kennisgeving 
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de 

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 
 
 
 
1. Samenvatting van de kennisgeving 
 
Cofinimmo heeft een op 25.06.2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt 
dat de Groep Crédit Agricole, met maatschappelijke zetel gelegen te 75008 Parijs, 48 rue de la Boétie, 
ingevolge de uitgifte van aandelen op 29.04.2019, nu 4,95% van de stemrechten van de vennootschap 
bezit1. Hij is aldus gedaald onder de deelnemingsdrempel van 5%. 
 
 
 
2. Inhoud van de kennisgeving 
 
De op 25.06.2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:  
 
 Reden van de kennisgeving: Passieve overschrijding van de drempel. Daling onder de 

minimumdrempel 
 

 Kennisgeving door: een moederbedrijf of een uiteindelijke belanghebbende 
 

 Kennisgevingsplichtige personen:  
 

Crédit Agricole Assurances 50-56 rue de la Procession – 75015 Paris 
Crédit Agricole S.A. 12 Place des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex - France 
SAS Rue de la Boétie 48 rue de la Boétie – 75008 Paris 

 
 Transactiedatum: 29.04.2019 

 
  Overschreden drempel: 5% 

 
 Noemer: 23.232.2321 

 
  

                                                                 
1  Berekend op het totaal aantal stemrechten, dat 23.232.232 bedroeg op het moment van de drempeloverschrijding. Sindsdien is het 

totaal aantal stemrechten gestegen naar 25.849.283, naar aanleiding van de inbrengen in natura van 26.06.2019. Zie de 
persberichten van 26.06.2019. 
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 Details van de kennisgeving: 
 

Houder 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen voor de 

transactie 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen na de 

transacties 

%  stemrechten1 

SAS Rue de la Boétie 0 0 0,00% 

Crédit Agricole S.A. 0 0 0,00% 

Crédit Agricole Assurances 39.667 42.718 0,18% 

CA Vita 113.640 122.381 0,53% 

CACI Life 14.875 16.019 0,07% 

CACI Non Life 14.875 16.019 0,07% 

Spirica 49.580 103.576 0,45% 

Pacifica 53.280 57.378 0,25% 

Predica 756.319 764.311 3,29% 

La Médicale de France 26.471 28.507 0,12% 

TOTAAL Groep Crédit Agricole 1.068.707 1.150.909 4,95% 

 
 
 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden: een organigram werd aan de kennisgeving toegevoegd. 
 
 Bijkomende informatie: Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole S.A. en SAS Rue de la Boétie zijn 

onrechtstreeks onder de reglementaire drempel van 5% van het kapitaal en de stemrechten van de 
emittent Cofinimmo gezakt. 
 
 
 

3. Diversen 
 

 Dit persbericht kan op de website van Cofinimmo worden geraadpleegd, via 
www.cofinimmo.com/nieuws-media/persberichten/. 

 
 De kennisgeving kan op de website van Cofinimmo worden geraadpleegd, via 

www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/deelnemingen/.  
 
  

                                                                 
1  Berekend op het totaal aantal stemrechten, dat 23.232.232 bedroeg op het moment van de drempeloverschrijding. Sindsdien is het 

totaal aantal stemrechten gestegen naar 25.849.283, naar aanleiding van de inbrengen in natura van 26.06.2019. Zie de 
persberichten van 26.06.2019. 

http://www.cofinimmo.com/nieuws-media/persberichten/
http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/deelnemingen/
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Voor meer informatie:  
 
 

Gunther De Backer Kenneth De Kegel 
Head of External Communication Communication & Shareholder Officer 
& Investor Relations  
Tel.: +32 2 373 94 21 Tel.: +32 2 373 00 00 
communication@cofinimmo.be shareholders@cofinimmo.be 
       
 
 
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 meer dan 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 28.06.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 3 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

