
   
     

 

   
Gereglementeerde informatie 

12 april 2013: 17.30 uur 
 
 

PERSBERICHT 
__________________________________________________________________ 
 
Transparantiewetgeving: Openbaarmaking van een ontvangen 

kennisgeving conform de Wet van 2 mei 2007 
__________________________________________________________________ 
 
Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de 
belangrijke deelnemingen, verklaart Banimmo NV volgende kennisgeving te hebben 
ontvangen op 26 maart 2013: 
 
Vitrufin NV (voordien Ethias Finance NV) heeft een deel van haar participatie verkocht, 
waardoor haar participatie in Banimmo NV (304.541 aandelen) onder de drempel van 3% 
gedaald is.  
 
De eigenlijke kennisgeving van deelneming is beschikbaar op de website van Banimmo 
(www.banimmo.be). 
 

 
Contact: 

Didrik van Caloen 
nv BANIMMO sa 
Tel. : +32 2 710 53 11 
e-mail : didrik.vancaloen@banimmo.be 
 
 
Christian Terlinden 
nv BANIMMO sa 
Tel. : +32 2 710 53 11 
e-mail : 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 25 
vastgoedeigendommen, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 414 miljoen euro. België 
is de belangrijkste markt met een marktwaarde van 61 % van de portefeuille, terwijl Frankrijk 39 % van 
de portefeuille vertegenwoordigt. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende 
herpositionering en verkoop van activa. De vennooschap is voor 49,51 % in handen van de Franse 
groep Affine en voor 24,90 % van het management die een aandeelhoudersoverneekomst hebben 
afgesloten. De resterende 25,59  % zijn in handen van het publiek. 
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