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PERSBERICHT 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Brussel, embargo tot 15.12.2022, 17:45 CET 

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 
van de wet van 02.05.2007 
 
Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) verwierf vandaag een zorgsite in België via inbreng in natura van de 
aandelen van een vennootschap1. In het kader van deze inbreng in natura werden 221.733 nieuwe aandelen 
uitgegeven. 
 
Het kapitaal van de vennootschap wordt na uitgifte vertegenwoordigd door 32.473.282 aandelen (Euronext 
Brussels : COFB) zonder vermelding van nominale waarde. Elk van deze aandelen geeft recht op hetzelfde 
dividend als de overige aandelen. Al deze aandelen verlenen een stemrecht op de algemene vergadering van 
aandeelhouders en vertegenwoordigen de noemer (i.e. de berekeningsbasis van de deelnemings-
percentages). 
 
Deze informatie, alsook de aandeelhoudersstructuur, kunnen tevens geraadpleegd worden op de website 
van de vennootschap op www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie.  
 
 
Voor meer informatie:  
 
Philippe Etienne Lynn Nachtergaele 
Head of External Communication Head of Investor Relations 
Tel.: +32 2 373 60 32 Tel.: +32 2 777 14 08 
petienne@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be 

 
Over Cofinimmo: 
Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over 
België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 
6,1 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 4,2 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 ongeveer 160 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, 
Frankfurt en Madrid. 
 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.cofinimmo.com 
 

Suivez-nous sur :  

 
 

                                                                 
1 Zie vorig persbericht van 15.12.2022. 
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