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Kantorenportefeuille
(op 30.09.2019)

Zorgvastgoedportefeuille

Opdeling van de portefeuille
(op 30.09.2019 – op basis van een reële waarde van 4.259 miljoen EUR)

Intern vastgoedmanagement- 
platform:
Ongeveer 130 medewerkers

Gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de huren: 
12 jaar

Investeringen in kantoren 
enkel in België

Voornaamste genoteerde  
investeerder in zorgvastgoed  
aanwezig in België, Frankrijk,  
Nederland, Duitsland en Spanje

Totale marktkapitalisatie:
>3 miljard EUR

Totale reële waarde van de  
portefeuille:
4,3 miljard EUR

REIT stelsel in  
België (GVV),  
Frankrijk (SIIC) en  
Nederland (FBI)

Leidende Belgische genoteerde 
GVV actief in zorgvastgoed (56%),  
distributienetten (13%) 
en kantoren (31%)

België Zorgvastgoed
Frankrijk Kantoren
Duitsland
Nederland
Spanje

Distributienetten
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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.

Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie:

haar aandeelhouders een maatschappelijk 
verantwoorde investering op lange ter-
mijn aan te bieden die weinig risico’s met 
zich meebrengt en een terugkerende, vo-
orspelbare en groeiende dividendstroom 
genereert;
haar directe huurders eersteklas zorg-, 
leef- en werkruimten aan te bieden die 
aan de huidige normen voldoen en klaar 
zijn om in te spelen op de snelle evoluties 
in hun behoeften en ambities. De 
bewoners van haar huurders, hun klanten 
en hun medewerkers profiteren indirect 
van de diensten van Cofinimmo;
haar medewerkers kansen te bieden op
collectieve en persoonlijke ontwikkeling,
in een sfeer van respect voor iedereen
en in een stimulerende werk- en leefom-
geving.

Naast de hierboven vermelde 
belanghebbenden profiteert de hele 
gemeenschap in grote mate van de diensten 
van Cofinimmo: in de gezondheidszorg, in de 
arbeidswereld, of gewoon op plekken waar 
wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast 
draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering 
en renovatie van openbare en semiopenbare 
activa, via grootschalige projecten in publiek-
private samenwerking.


