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Vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod op de 
aandelen van Banimmo door Patronale Life - 
Opening van de initiële aanvaardingsperiode 

__________________________________________________________________ 
 
 
Brussel, 24 oktober 2018 - Patronale Life, een Belgische levensverzekeraar, lanceert 
een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op alle 
aandelen uitgegeven door Banimmo, tegen een prijs van 3,30 euro per aandeel.  
 
Het bod heeft betrekking op alle 11.356.544 aandelen uitgegeven door Banimmo. 
 
De initiële aanvaardingsperiode vangt aan op 25 oktober 2018 en eindigt op 8 november 
2018 om 16:00 uur. Het bod zal niet vrijwillig worden heropend. 
 
Als nieuwe referentieaandeelhouder wil Patronale Life Banimmo vergezellen en verder 
ondersteunen in haar ontwikkelingen op de Belgische kantorenmarkt.  
 

Het bod van Patronale Life heeft de steun bekomen van de raad van bestuur van Banimmo. 
 

Affine R.E., de huidige referentie aandeelhouder van Banimmo, heeft zich verbonden om op 
onherroepelijke wijze het geheel van haar Aandelen (49,51% van de Aandelen van Banimmo) 
in te brengen in het Bod. 
 
Op 23 oktober heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) het 
Prospectus goedgekeurd met betrekking tot het openbare overnamebod door Patronale Life, 
inbegrepen de memorie van antwoord van Banimmo. 
 
De aanvaardingsformulieren moeten ofwel rechtstreeks ofwel via een financiële 
tussenpersoon neergelegd worden bij de loketten van KBC Bank of CBC Banque. Kosten die 
mogelijks worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen zijn voor rekening van 
de aandeelhouders die hun aandelen aanbieden. Voor meer informatie omtrent deze 
(mogelijke) kosten moeten aandeelhouders contact opnemen met de desbetreffende 
financiële tussenpersonen 
 
Het prospectus, het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord van de raad van 
bestuur van Banimmo NV kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC 
Bank NV of CBC Banque SA, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 15 21 
53 (Nederlands), bij CBC Banque SA op het nummer +32 800 92 020 (Frans) of bij Bolero op 
het nummer +32 32 83 29 81 (Nederlands, Frans). De elektronische versies van het 
prospectus, het aanvaardingsformulier en de memorie van antwoord van de raad van bestuur 
van Banimmo NV zijn eveneens beschikbaar op het internet op de volgende websites: 
https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview  
 

https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview
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(Nederlands, Frans), www.kbc.be (Nederlands, Frans), www.cbc.be (Frans), www.bolero.be 
(Nederlands, Frans) en op de websites van Patronale Life NV (bieder) www.patronale-life.be 
(Nederlands, Frans) en Banimmo NV (doelvennootschap) www.banimmo.be (Nederlands, 
Frans). 
 
De resultaten van de initiële aanvaardingsperiode zullen bekend gemaakt worden op 12 
november 2018 en de betaling van de aangeboden aandelen is voorzien op 19 november 
2018. 
 
De bieder draagt de taks op de beursverrichtingen. 
 
Contact 
 
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 tertiaire vastgoedactiva te 
bouwen of om te vormen, alsook build-to-suit gebouwen te ontwikkelen die zowel aan de 
strengste eisen en normen van de eindinvesteerders, als aan de wensen van de huurders 
voldoen.  
De vastgoedportfolio omvat ongeveer 78.000 m² ontwikkelde oppervlakte en ongeveer 
310.000 m² die nog ontwikkeld kunnen worden. 
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