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Transparantiewetgeving : Openbaarmaking van een
ontvangen kennisgeving conform de Wet van 2 mei 2007
___________________________________________________________________

1. Samenvatting van de kennisgeving
Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de
belangrijke deelnemingen meldt Banimmo volgende transparantie kennisgeving ontvangen te
hebben op 10 januari 2017, waaruit blijkt dat ten gevolge van de aandelen verkoop op 27
december 2016 de BVBA Strategy,Management and Investments thans 14,97% van de
stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 15 %
bereikt:
2. Inhoud van de kennisgeving
De kennisgeving gedateerd op 6 december 2016 wordt integraal vervangen door de
gemeenschappelijke kennisgeving van 10 januari 2017 en bevat volgende informatie :

Reden van de kennisgeving : verwerving of overdracht van stemrecht verlenende effecten of
stemrechten

Kennisgeving door BVBA Strategy, Management and Investments en door de SA Affine Re

Kennisgevingsplichtige personen : BVBA Strategy, Management and Investments en de heer
Didrik van Caloen, SA Affine Re en mevrouw Maryse Aulagnon

Datum van drempeloverschrijding : 27 december 2016

Overschreden drempel : 15% statutaire drempels zijn 3%, 5 %,10%,15%,20% en zo verder
per tranche van 5 punten

Noemer : 11.356.544

Detail van de kennisgeving:

A) Stemrechten
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Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming wordt gehouden, in
voorkomend geval : Didrik van Caloen contrôle van BVBA Strategy, Management and
Investments. Maryse Aulagnon controleert Affine RE sa.
Bijkomende informatie : nihil

3.

Varia

Dit bericht is beschikbaar op de website www.banimmo.be

0,00%

Contact
Banimmo
Lenneke Marelaan 8
1932 Zaventem
Tel. : +32 2 710 53 11
www.banimmo.be

Patrick Mertens
CEO
patrick.mertens@banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo profileert zich vandaag als een speler die in staat is om vastgoedactiva, die aan de strengste
eisen en normen van de institutionele eindinvesteerders voldoen, te bouwen of om te vormen, alsook
built-to-suit gebouwen te ontwikkelen die aan de wensen van de huurders voldoen. Deze competentie
geldt zowel voor kantoorgebouwen (waarin Banimmo historisch aanwezig is), als voor handelspanden of
nichesegmenten (hotels, rusthuizen, enz.).
De vastgoedportefeuille heeft een totale waarde van € 359 miljoen eind juni 2016. België is de
belangrijkste markt met een marktwaarde van 63% van de portefeuille. Frankrijk vertegenwoordigt 37%
van de portefeuille van Banimmo. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende
herpositionering en verkoop van activa. De Franse groep Affine bezit 49,5% van Banimmo.

