
 

PERSBERICHT 

 
 

Banimmo binnenkort naar de beurs 
 

 
Banimmo, actief is in de herpositionering van vastgoed, heeft beslist om nieuw kapitaal 

op te halen via een  openbaar bod tot inschrijving van nieuwe aandelen op Eurolist by 

Euronext Brussels.  

 

De inschrijvingsperiode zal starten op donderdag 14 juni 2007 en afsluiten op woensdag 27 

juni 2007, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. Bank Degroof en ING België treden 

op als Joint-Lead Managers, Kempen & Co als Selling Agent. Vanaf 14 juni 2007 zal het 

prospectus, goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 

(CBFA), beschikbaar zijn
1
. 

  
 

Over Banimmo 
 

Banimmo, actief in de herpositionering van vastgoed, koopt gebouwen met hoog 

herontwikkelingspotentieel om deze na restauratie en verbouwing opnieuw te verkopen. Banimmo is 

vanuit haar Brussels kantoor actief in België, Frankrijk en Luxemburg zowel op de kantoor, retail en 

semi-industriële vastgoedmarkten alsook in tentoonstellings- en conferentiecentra. Het Franse filiaal 

concentreert zich op de Franse markt vanuit haar zetel in Parijs. 

De onderneming telt een dertigtal medewerkers. Tot nu toe heeft Banimmo in ongeveer 25 

vastgoedeigendommen geïnvesteerd, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 280 

miljoen euro. België is de belangrijkste markt met een marktwaarde van meer dan 70% van de 

portefeuille terwijl Frankrijk iets meer dan 20% van de portefeuille vertegenwoordigt. De portefeuille 

evolueert continu dankzij de voortdurende herpositionering en verkoop van activa. Banimmo is voor 

65% in handen van de Franse groep Affine. De resterende 35% is in handen van het management.  

 

 
 

   

Contactpersonen: 

 

Olivier Lechien (02/ 713 07 23 – olechien@citigate.be)  

Aurélie Chardome (02/ 713 09 00 – achardome@citigate.be) 
 

                                                           
1
 Vanaf 14 juni 2007 zal het prospectus, goedgekeurd door de CBFA, gratis beschikbaar zijn bij Banimmo 

(Hippokrateslaan 16, B-1932 Zaventem) of op telefonisch aanvraag op +32 (0)2 710 53 11. Het prospectus is 

eveneens downloadbaar op de websites van Banimmo (www.banimmo.be) en van de banken (www.ing.be en 

www.degroof.be) vanaf 14 juni 2007. 


