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__________________________________________________________________ 

 

Transparantiewetgeving : Openbaarmaking van drie 
ontvangen kennisgevingen conform de Wet van 2 mei 2007 

___________________________________________________________________ 
 
Voor Strategy, Management and Investments BVBA 

 
1. Samenvatting van de kennisgeving 

 
Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de 
belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 23 november 
2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van 
aandelenverkoop de BVBA Strategy,Management and Investments thans 1,91% van de 
stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 3% 
bereikt. 
 
2. Inhoud van de kennisgeving 

 
De kennisgeving dd. 23 november 2018 bevat volgende informatie : 

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

 Kennisgeving door BVBA Strategy, Management and Investments 

 Kennisgevingsplichtige personen : BVBA Strategy, Management and Investments en 
de heer Didrik van Caloen 

 Datum van drempelonderschrijding : 19 november 2018 

 Overschreden drempel : 3%  (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 Vorige kennisgeving Na de transactie 

  # stremrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van 
stemrechten 

  
Verbonden 

aan 
effecten 

Los 
van de 
effecten 

Verbonden 
aan 

effecten 

Los 
van de 
effecten  

Didrik van Caloen 0 0 0 0,00%   

Strategy, Management 
and Investments sprl 

1.131.945 216.500  0 1,91%   

Subtotaal  1.131.945 216.500   1,91%   

  TOTAAL 216.500 0 1,91% 0,00% 

 
 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming wordt 
gehouden, in voorkomend geval : de heer Didrik van Caloen controleert BVBA 
Strategy, Management and Investments 

 Bijkomende informatie : nihil 
 



Voor Affine R.E. SA 
 

1. Samenvatting van de kennisgeving 
 
Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de 
belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 22 november 
2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van 
aandelenverkoop de SA Affine R.E. thans 0,00% van de stemrechten van de vennootschap 
bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 3% bereikt. 
 
2. Inhoud van de kennisgeving 

 
De kennisgeving dd. 22 november 2018 bevat volgende informatie : 

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

 Kennisgeving door Affine R.E. SA 

 Kennisgevingsplichtige personen : Affine R.E. SA en mevrouw Maryse Aulagnon 

 Datum van drempelonderschrijding : 19 november 2018 

 Overschreden drempel : 3%  (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 Vorige kennisgeving Na de transactie 

  # stremrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van 
stemrechten 

  
Verbonden 

aan 
effecten 

Los 
van de 
effecten 

Verbonden 
aan 

effecten 

Los 
van de 
effecten  

Maryse Aulagnon 0 0 0  0,00%  0,00% 

Affine R.E. SA 5.622.072 0  0 0,00%   

Subtotaal  5.622.072 0   0,00%   

  TOTAAL 0 0 0,00% 0,00% 

 
 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming wordt 
gehouden, in voorkomend geval : Affine RE SA wordt gecontroleerd door mevrouw 
Maryse Aulagnon  

 Bijkomende informatie : nihil 
 

 
Voor Patronale Life NV 

 
1. Samenvatting van de kennisgeving 

 
Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de 
belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 23 november 
2018 ontvangen te hebben op 23 november 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van 
aandelenaankoop de NV Patronale Life thans 60,13% van de stemrechten van de 
vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempeloverschrijding van 60% bereikt. 



 
2. Inhoud van de kennisgeving 

 
De kennisgeving dd. 23 november 2018 bevat volgende informatie : 

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

 Kennisgeving door Patronale Life NV 

 Kennisgevingsplichtige personen : Patronale Life NV en Patronale Group NV 

 Datum van drempelonderschrijding : 19 november 2018 

 Overschreden drempel : 60%  (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 Vorige kennisgeving Na de transactie 

  # stremrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van 
stemrechten 

  
Verbonden 

aan 
effecten 

Los 
van de 
effecten 

Verbonden 
aan 

effecten 

Los 
van de 
effecten  

Patronale Group NV 0 0 0 0,00%  0,00% 

Patronale Life NV 0 6.828.447  0 60,13%   

Subtotaal 0 6.828.447   60,13%   

  TOTAAL 6.828.447 0 60,13% 0,00% 

 
 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming wordt 
gehouden, in voorkomend geval : Patronale Life NV wordt gecontroleerd door 
Patronale Group NV  

 Bijkomende informatie : nihil 
 

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

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
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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