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Banimmo heeft de verkoop van 2 gebouwen afgerond 

 
Brussel, 21 december 2011 – In België heeft Banimmo (NYSE Euronext BANI) een 
kantoorgebouw in Antwerpen verkocht en in Frankrijk een handelspand dichtbij Orléans. 
_____________________________________________________________________________ 
 
In België heeft Banimmo een kantoorgebouw gelegen te Lange Lozanastraat in Antwerpen 
verkocht aan de Gemeenschappelijke Verzekeringskas Intégrale. 
Het gebouw van 6.976 m² beschikt over 187 parkeerplaatsen en is verhuurd tot 2021 aan de 
internationale auditgroep Deloitte. 
De transactie werd afgesloten op basis van een activawaarde van €15.452.500. 
Dit gebouw was opgenomen in de vastgoedbeleggingen, die volgens de norm IAS 40 aan reële 
waarde worden gewaardeerd. 
Deze verrichting genereert evenwel een boekhoudkundige meerwaarde. 
 
Het Lozana kantoorgebouw is gelegen tussen de ring en het stadscentrum van Antwerpen, de 
grootste stad van het Vlaams Gewest en de hoofdstad van de provincie Antwerpen, 50 km 
verwijderd van Brussel. Het gebouw geniet van een goede bereikbaarheid en van een 
uitstekende ligging.  
 
Het Lozana kantoorgebouw is in 2001 gebouwd geweest door Banimmo voor rekening van de 
vennootschap Lozana Invest NV.  Het gebouw, dat beschikt over de nieuwste technische 
uitrustingen en voorzieningen welke door huurders worden gevraagd, kan als één van de 
technisch best ontworpen gebouwen in de Antwerpse regio beschouwd worden. 
Het Lozana gebouw beschikt over 6.976 m² kantooroppervlakte, 560 m² archiefruimte, 176 
ondergrondse parkeerplaatsen en 11 externe parkeerplaatsen. Het gebouw wordt gekenmerkt 
door een centrale kern welke dient voor de verticale circulatie en de sanitaire voorzieningen. De 
resterende ruimte kan worden ingericht als kantoorruimte. Het gebouw in ontworpen met de 
nodige flexibiliteit voor haar toekomstige huurders. 
 
Banimmo NV heeft Deloitte als enige adviseur aangesteld voor de verkoop van de aandelen 
van Lozana Invest NV. 
Linklaters en Sophia Audit zijn voor Integrale opgetreden als consultant bij deze transactie.   
 
 
In Frankrijk heeft Banimmo eveneens de verkoop van een handelspand gelegen dichtbij 
Orléans en met een oppervlakte van 2.290 m² afgerond. 
Het bedrag van de transactie bedraagt € 2.650.000. 
Mede door haar grootte en typologie beantwoordde dit gebouw niet meer aan de 
investeringscriteria van Banimmo. 
De transactie werd afgesloten op basis van een waarde die dicht aanleunt aan de geboekte 
waarde, eveneens bepaald op basis van de reële waarde volgens de normen van IAS 40. 
 
In haar vorige persberichten had Banimmo aangegeven dat ze het objectief voor ogen had om 
3 activa te verkopen tegen het jaareinde 2011. 



  

De derde verkoop welke niet kon gerealiseerd worden binnen de verwachte tijdslimiet ingevolge 
een moeilijk algemeen klimaat dat het ritme van verkopen van activa op significante wijze 
vertraagt. 
Deze derde verkoop wordt dus verschoven naar het volgend boekjaar. 
 
Dit uitstel zal een invloed hebben op het verwachte resultaat van het boekjaar, aangezien de 
transactie betrekking had op een gebouw dat in voorraad aan historische waarde was 
opgenomen en een boekhoudkundige meerwaarde zou gegenereerd hebben. 
 
De intrinsieke waarde van het eigen vermogen wordt niet beïnvloed. 
 
 

 
Contact Banimmo: 

Didrik van Caloen     Christian Terlinden   
nv BANIMMO sa     nv BANIMMO sa 
Tel. : +32 2 710 53 41     Tel. : +32 2 710 53 42 
e-mail : didrik.vancaloen@banimmo.be   e-mail : christian.terlinden@banimmo.be 
 
      
 

 
Contact Integrale: 

Philippe Michiels 
Communication Officer 
T. :  +32 (0)2 761 04 70      
M. :  +32 (0)498 49 51 38 
E-mail : philippe.michiels@integrale.be 
Url : www.integrale.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. 
 
Over Integrale 
Gemeenschappelijke Verzekeringskas INTEGRALE is actief in de drie regio’s van het land. De verzekeringskas is 
een gevestigde waarde in de sector van de groepsverzekeringen en pensioenfondsen. Bovendien is het de enige 
nationale speler die functioneert als een multiondernemingenpensioenfonds.  
 
De kernactiviteit van INTEGRALE is het aanbieden van aanvullende pensioenen waarvan groepsverzekeringen het 
grootste aandeel vertegenwoordigen. Als gemeenschappelijke kas heeft Integrale geen aandeelhouders die in de 
vorm van uitgekeerde dividenden worden bezoldigd. Alle winsten worden verdeeld onder de aangeslotenen. De 
leden-ondernemingen en aangeslotenen controleren zelf het financieel beheer, hetgeen zorgt voor een transparant 
en paritair beleid. 
 
 
 
 

Laurent de Spirlet 
Real Estate Director 
M : +32 (0) 475 66 66 06 
E-mail : laurent.despirlet@integrale.be 
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