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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 02.07.2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt 
dat Always Care-Ion NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 
241, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten van 
26.06.2019, nu 5,54% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Het heeft aldus de 
deelnemingsdrempel van 5% overschreden. 
 
 
 
2. Inhoud van de kennisgeving 
 
De op 02.07.2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:  
 
 Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of 

stemrechten 
 

 Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon 
 

 Kennisgevingsplichtige personen:  
 

Always Care-Ion NV Sylvain Dupuislaan 241 – 1070 Anderlecht (BE) 
 
 Transactiedatum: 26.06.2019 

 
 Overschreden drempel: 5% 

 
 Noemer: 25.849.283 
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 Detail van de kennisgeving: 
 

Houder 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen voor de 

transactie 

Aantal 
stemrechten 

verbonden aan 
aandelen na de 

transacties 

%  stemrechten 

Always Care-Ion NV 0 0 0,00% 

Care-Ion NV 0 0 0,00% 

Global Care-Ion BVBA 0 254.591 0,98% 

Clos de la Quiétude NV 0 270.491 1,05% 

Majic Holding NV 0 171.620 0,66% 

Résidence du Nil NV 0 163.243 0,63% 

GYP NV 0 114.740 0,95% 

Kapaal BVBA 0 246.289 0,82% 

Le Doux Repos de Yemee NV 0 212.340 0,82% 

TOTAAL Always Care-Ion NV 0 1.433.314 5,54% 

 
 
 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt 

gehouden: Always Care-Ion NV, waarover geen controle wordt uitgeoefend in de zin van artikel 5 
(io. artikel 7) van het Wetboek van Vennootschappen, controleert Care-Ion NV en Care-Ion NV 
controleert op haar beurt ieder van de volgende vennootschappen die ieder het aantal aandelen in 
Cofinimmo NV aanhouden zoals in het detail van de kennisgeving vermeld: Global Care-Ion BVBA, 
Clos de la Quiétude NV, Majic Holding NV, Résidence du Nil NV, GYP NV, Kapaal BVBA, Le Doux 
Repos de Yemee NV. 

 
 Bijkomende informatie: - 

 
 
 

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/.  
 
  

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


 

 
 

PERSBERICHT 
  

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, embargo tot 03.07.2019, 17:40 CET 

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

