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Algemene vergaderingen van 21 mei 2013
____________________________________________________________________________
Banimmo heeft het genoegen te melden dat de gewone en buitengewone algemene
vergadering op 21 mei 2013 alle punten voorzien in de dagorde heeft goedgekeurd.
De gewone algemene vergadering heeft ondermeer besloten een bruto dividend van 0,27 euro
per aandeel uit te keren, hetzij een totaal bedrag van 3,07 miljoen euro.
Het nettodividend, na inhouding van de roerende voorheffing van 25%, zal 0,2025 euro per
aandeel bedragen.
De betaling van het dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon n° 6 vanaf 31 mei 2013.
Gezien deze betalingsdatum, is de datum van coupononthechting (ex date) 28 mei 2013 en de
registratiedatum (record date) 30 mei 2013.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Didrik van Caloen
nv BANIMMO sa
Tel. : +32 2 710 53 41
e-mail : didrik.vancaloen@banimmo.be
Christian Terlinden
nv BANIMMO sa
Tel. : +32 2 710 53 42
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 24
vastgoedeigendommen, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 417 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.

