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PERSBERICHT 
 

        Gereglementeerde informatie 
 29 november 2011 - 17.45 uur 

____________________________________________________________________________ 
 

Openbaarmaking overeenkomstig Artikel 14 van de Wet van 2 mei 
2007 

_____________________________________________________________________________ 
 
Overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, 
kondigt Banimmo aan een transparantieverklaring te hebben ontvangen van de groep Ethias. 
Inderdaad, ten gevolge van de overdracht van een aantal aandelen die stemrecht verlenen, is 
het aandeelhouderschap van de groep Ethias op 24 oktober 2011 teruggevallen onder de 
kennisgevingsdrempel van 5%. 
 
Banimmo heeft tevens een transparantieverklaring ontvangen van Affine die op 30 september 
2011, ten gevolge van de overdracht van een aantal aandelen die stemrecht verlenen, onder de 
kennisgevingsdrempel van 50% is teruggevallen; Affine handelt in onderling overleg met de 
onderstaande vennootschappen: 

• Strategy, Management and Investment bvba, gelegen Prins Boudewijnlaan 19 in 1150 
Brussel 

• André Bosmans Management bvba, gelegen in Posteernestraat 42 in 9000 Gent 
• Stratefin Management bvba, gelegen Struikenlaan 31 in 1640 Sint-Genesius-Rode 
• PH properties investments bvba, gelegen Prins Boudewijnlaan 19 in 1150 Brussel 
• CCL Invest bvba, gelegen Sneppenlaan 16 in 1640 Sint-Genesius-Rode 

   
  
De situatie vóór en na de overdrachten wordt hieronder samengevat: 
 
Houder van stemrechten  Aantal stemrechten 

vóór de transactie 
 

Aantal stemrechten 
na de transactie 

 

% van 
stemrechten 

%1

Ethias 
 

476.000 476.000 4,19% 
Ethias Investment RDT-DBI 238.000 380 0,00% 
Affine 5.678.315 5.633.615 49,61% 
Strategy, Management and Investment 1.886.895 1.886.895 16,62% 
André Bosmans Management  512.691 512.691 4,51% 
Stratefin Management 250.199 250.199 2,20% 
PH properties investments 257.364 257.364 2,27% 
CCL invest 195.298 195.298 1,72% 
Total 9.494.762 9.212.442 81,12% 
 
 
De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens geraadpleegd 
worden op de website van de onderneming (www.banimmo.be) onder de rubriek 
“Groep/aandeelhouderstructuur” 
 
  

                                                 
1 Berekend op het totaal aantal stemrechten dat 11.356.544 bedraagt 
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Contact 
 
Christian Terlinden 
NV Banimmo SA 
Tel. +32 2 710 53 42 
Email. christian.terlinden@banimmo.be 
 
 
 
 
Over Banimmo 
Banimmo, actief in de herpositionering en de herontwikkeling van vastgoed, koopt gebouwen met hoog 
herontwikkelingspotentieel om deze na restauratie en verbouwing opnieuw te verkopen. De vennootschap, actief in 
België, Frankrijk en Luxemburg op de kantoor-, retail- en semi-industriële vastgoedmarkten alsook in 
tentoonstellings- en conferentiecentra, is gevestigd in Brussel. Het Franse filiaal, Banimmo France concentreert zich 
op de Franse markt vanuit haar zetel in Parijs. 
De onderneming telt een dertigtal medewerkers. Tot nu toe investeerde Banimmo in ongeveer 27 
vastgoedeigendommen, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 414 miljoen euro. België is de 
belangrijkste markt met een marktwaarde van 65 % van de portefeuille, terwijl Frankrijk 35 % van de portefeuille 
vertegenwoordigt. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende herpositionering en verkoop van activa. 
De vennooschap is voor 50 % in handen van de Franse groep Affine en voor 27,3% van het management die een 
aandeelhoudersoverneekomst hebben afgesloten. De resterende 22,7% zijn in handen van het publiek. 
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