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Melding van mandaat tot discretionaire aankoop van aandelen
door de gedelegeerd bestuurder van Banimmo

Brussel, 3 januari 2008 - Strategy Management and Investment BVBA (S.M.I.),
gedelegeerd bestuurder van Banimmo, heeft de raad van bestuur van de
maatschappij laten weten dat zij aan een bank mandaat gegeven heeft om voor
rekening van S.M.I. via opeenvolgende aankopen op de beurs aandelen van
Banimmo aan te werven.
De overeenkomst die dit mandaat inkadert voorziet dat de bank discretionair te werk
zal gaan zowel wat betreft de tijdstippen als de opeenvolgende volumes van de
aankopen, en dat S.M.I. zich het recht ontzegt om aan de bank om het even welke
instructie te geven, en de bank zich het recht ontzegt om het even welke instructie
vanwege S.M.I. te vragen. Daarnaast zal de bank zich onthouden van elke aankoop
van aandelen van Banimmo in het kader van deze overeenkomst tijdens de maand
die de publicatie van de resultaten van de maatschappij voorafgaat.
S.M.I. zal zorg dragen voor alle betekeningen en wettelijk vereiste verklaringen
inzake aankoop van aandelen door maatschappijbestuurders of inzake
overschrijding van drempels.
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Over Banimmo
Banimmo, actief in de herpositionering en de herontwikkeling van vastgoed en genoteerd op Euronext
Brussels en Euronext Paris, koopt gebouwen met hoog herontwikkelingspotentieel om deze na
restauratie en verbouwing opnieuw te verkopen. Banimmo is vanuit haar Brussels hoofdkantoor 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 50% in handen van de Franse
groep Affine, in partnership met het management dat 27% in handen heeft. De resterende 23% zijn in
handen het publiek.

