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Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 
van de wet van 02.05.2007 - Kapitaalstructuur1 
 
 
Naar aanleiding van de uitgifte van 550.658 nieuwe aandelen in het kader van de uitbetaling van het 
keuzedividend voor het boekjaar 2020, wijzigde de kapitaalstructuur van Cofinimmo.  
 
Voortaan bedraagt het kapitaal van de vennootschap 1.609.673.606,52 EUR en wordt het vertegenwoordigd 
door  
 
 30.037.610 aandelen (Euronext Brussels: COFB) zonder vermelding van nominale waarde. Al deze  

aandelen verlenen een stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en 
vertegenwoordigen de nieuwe noemer van de deelnemingspercentages. 

 

 1.502.196 obligaties converteerbaar in aandelen, uitgegeven op 15.09.2016. 
 
In geval van een conversie zou dit aanleiding geven tot de creatie van een maximum van 1.678.361 aandelen 
die hetzelfde aantal stemrechten genieten. 
 
Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, kunnen tevens worden geraadpleegd op de website 
van de vennootschap: www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/ . 
 
 
  

                                                                 
1 Er wordt tevens verwezen naar artikel 7 §2 van het Koninklijk besluit van 14.11.2007. 
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Voor meer informatie:  
 
Jochem Binst Lynn Nachtergaele 
Head of External Communication & IR Investor Relations Manager 
Tel.: +32 2 373 60 32 Tel.: +32 2 777 14 08 
jbinst@cofinimmo.be lnachtergaele@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, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland en Italië, met een waarde van 
ongeveer 5 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 ongeveer 3 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 ongeveer 140 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 31.05.2021 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 3,8 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/
https://twitter.com/Cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://www.facebook.com/Cofinimmo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1qpd3kl6lHT0fK_XQvFt9mF8xdasUBdC94-xeVDlN-XNn9R7oBep5kyxCAg6U79J1XDAsxSO8HMZ1
https://www.instagram.com/cofinimmo

