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Cofinimmolle myönnetään Euronext
Brusselsin jakama Sustainable Growth
Award 2021 -palkinto
Euronext Brusselsin ja Gubernan yhdessä järjestämän uuden vuoden seremonian yhteydessä 18.1.2022
Euronext Brussels myönsi Cofinimmolle (Euronext Brussels: COFB) Sustainable Growth Award 2021 palkinnon.
Tällä yksinomaan mitattaviin lukuihin perustuvalla kunniamaininnalla palkitaan Euronext Brusselsin
noteeraamia yrityksiä, jotka ovat osoittaneet vahvinta kestävää kasvua viimeisen kymmenen vuoden aikana
Kyse on luokittelusta, jossa yhdistyvät ESG tulos (jonka määrittelevät kolme erikoistunutta yritystä: Refinitiv,
Sustainalytics ja Vigeo Eiris) yhtäältä, ja osakkeen kurssin kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana, toisaalta

Palvelu- ja hoivatalo
Oleiros (Espanja)
BREEAM-luokitus Erinomainen

Quartzin toimistotalo
Central Business District Bruxelles (Belgia)
BREEAM-luokitus Erinomainen

Jean-Pierre Hanin, Cofinimmon toimitusjohtaja: ”Tämä Euronextin Sustainable Growth Award 2021 on selvä
tunnustus historiallisesta ja jatkuvasta sitoumuksestamme yhteiskunnallisen vastuun alalla, jossa Cofinimmo
on ollut edelläkävijä vuodesta 2008 lähtien ja se .on erottamaton osa DNAatamme. Vuoteen 2030 mennessä
pyrimme vähentämään kiinteistökantamme energiatehokkuutta 30 %:lla suhteessa vuoteen 2017
perustamalla tieteelliseen metodologiaan. Näin seuraamme hyvin COP21-neuvottelujen tavoitteita Kaikki
tiimimme jakavat tämän kunnianhimoisen tavoitteen Tämä palkinto motivoi erinomaisesti jatkamaan ja
lisäämään ponnistelujamme ja osallistumaan kestävämmän ympäristön rakentamiseen.” »
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Lisätietoja:
Philippe Etienne
Head of External Communication
Tel.: +32 2 373 60 32
petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele
Head of Investor Relations
Tel.: +32 2 777 14 08
lnachtergaele@cofinimmo.be

Tietoa Cofinimmosta:
Cofinimmo on hankkinut, kehittänyt ja hallinnut vuokrakiinteistöjä yli 35 vuoden ajan. Yhtiöllä on salkku, jonka se on
hajauttanut Belgian, Ranskan, Alankomaiden, Saksan, Espanjan, Suomen, Irlannin, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kesken, ja jonka arvo on noin 5,6 miljardia euroa. Yhteiskunnallisiin hankkeisiin keskittyvän Cofinimmon missiona on luoda
kumppanuusvuokralaisille korkealaatuisia hoiva-, asuin- ja työskentely-ympäristöjä, mikä on suora etu käyttäjille. "Caring,
Living and Working – Together in Real Estate" on tämän mission ilmentymä. Asiantuntemuksensa avulla Cofinimmo on
rakentanut noin 3,6 miljardin euron hoiva- ja terveydenhuollon kiinteistösalkun Euroopassa.
Tiukimpia hallinnoinnin- ja kestävän kehityksen standardeja noudattavana riippumattomana yhtiönä Cofinimmo tarjoaa
vuokralaisilleen palveluja ja hallitsee salkkuaan yli 145 työntekijän voimin Brysselissä, Pariisissa, Bredassa, Frankfurtissa,
ja Madridissa.
Cofinimmo on Euronext Brussels -pörssissä noteerattu BEL20-indeksin jäsen, ja se hyötyy REIT-verolainsäädännöstä
Belgiassa (RREC), Ranskassa (SIIC) ja Alankomaissa (FBI). Sen toimintaa valvoo Belgian finanssivalvontaviranomainen
FSMA (Financial Services and Markets Authority).
Cofinimmon osakemarkkina-arvo 31.12.2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. Yhtiö noudattaa sijoitusperiaatteita, joiden
tavoitteena on tarjota yhteiskuntavastuullinen, pitkän aikavälin vähäriskinen sijoitus, joka tuottaa säännöllistä,
ennustettavaa ja kasvavaa osinkoa.

www.cofinimmo.com
Seuraa meitä:
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