
   
    

   
Gereglementeerde informatie 

09 oktober 2017: 17:40 uur 
 
 

PERSBERICHT 
__________________________________________________________________ 
 

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 5 oktober 2017, waaruit blijkt dat de vennootschap naar Frans recht SA Affine RE 
en de BVBA Strategy,Management and Investments de aandeelhoudersovereenkomst dd. 7 
april 2016 per 30 september 2017 hebben beëindigd. 
 

2. Inhoud van de kennisgeving 
 
De kennisgeving dd. 2 oktober 2017 en ontvangen op 5 oktober 2017 bevat volgende informatie : 

 Reden van de kennisgeving :  einde onderling overleg 
 Kennisgeving door SA Affine RE en de BVBA Strategy, Management and Investments  
 Kennisgevingsplichtige personen : SA Affine Re, Mevrouw Maryse Aulagnon  en BVBA 

Strategy, Management and Investments , de heer Didrik van Caloen 
 Datum :30 september 2017  
 Overschreden drempel : 60 
 Noemer : 11.356.544 
 Detail van de kennisgeving: 

 

A) Droits de vote 
Notification 
précédente 

Après la transaction 

  # droits de vote # droits de vote 
% de droits de 

vote 

Détenteurs de droits de 
vote 

  
Attachés 

à des 
titres 

Non liés 
à des 
titres 

Attachés 
à des 
titres 

Non 
liés à 
des 
titres 

Maryse Aulagnon 0 0   0,00%   

Affine RE sa 5.622.072 5.622.072   49,51%   

Sous-total  5.622.072 5.622.072   49,51%   

Didrik van Caloen 0 0   0,00%   

Strategy, Management 
and Investments sprl 

1.700.625 1.498.102   13,19%   

Sous-total  1.700.625 1.498.102   13,19%   

  TOTAL 7.120.174 0 62,70% 0,00% 

 
 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming wordt gehouden, in 
voorkomend geval : Maryse Aulagnon controleert SA Affine RE en  Didrik van Caloen 
contoleert BVBA Strategy, Management and Investments 



 Bijkomende informatie : nihil 
 

3. Varia 
 
Dit bericht is beschikbaar op de website www.banimmo.be 
 
 
 
Banimmo   Patrick Mertens   Philippe Opsomer 
Lenneke Marelaan 8 CEO     CFO 
1932 Zaventem  patrick.mertens@banimmo.be philippe.opsomer@banimmo.be 
Tel. : +32 2 710 53 11  
www.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, enz.).  
De vastgoedportefeuille heeft een totale waarde van € 224 miljoen eind juni 2017 en omvat ongeveer 
148.000 m² ontwikkelde oppervlakte en 304.000 m² die nog kunnen ontwikkeld worden. België is de 
belangrijkste markt met een marktwaarde van 64% van de portefeuille. Frankrijk vertegenwoordigt 36% 
van de portefeuille van Banimmo. De Franse groep Affine bezit 49,5% van Banimmo.  
.  
 


