
Page 1 of 2 
 

PERSBERICHT 
 
 

GEREGLEMENTEERDE  INFORMATIE 

EMBARGO | 13 februari 2015 | 17u40 
  
 
 
 
 
 

  

Transparantiewetgeving 
 
 

 
 
 
 
Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en als gevolg 
van de invoering van een statutaire verklaringsdrempel1 van 3% in de statuten van Befimmo NV, 
deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Ageas op 
10 februari 2015. 
 
Deze verklaring werd gemaakt naar aanleiding van de overschrijding van de verklaringsdrempels van 
10% en 3% door twee vennootschappen die door Ageas gecontroleerd worden, nl. AG Finance en 
AG Real Estate, die respectievelijk de drempel naar boven en naar beneden overschrijden. 
 
In dit kader maakt Befimmo volgende informatie bekend:  
 

 Aantal stemrechten verbonden aan effecten die onrechtstreeks aangehouden worden 
door Ageas na de verklaring: 2.393.476 

 

 Verklaring betreffende de keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de 
deelneming daadwerkelijk wordt aangehouden: “Ageas SA/NV owns AG Insurance (75%) 
/ AG Insurance owns AG Real Estate (100%) / AG Real Estate owns Incresco (100%) / 
AG Real Estate owns AG Real Estate Asset Management (100%) / AG Insurance owns 
AG Finance (100%)” 

 
De ontvangen kennisgeving is te raadplegen op de website van Befimmo in de rubriek “IR & Finances 
| IR | Aandeelhoudersinformatie | Transparantieverklaringen”:  
http://www.befimmo.be/nl/transparantieverklaringen. 

 
  

                                                           
1
  Voor aanvullende informatie, gelieve het persbericht van 14 januari 2009 te raadplegen op de website van 

Befimmo: www.befimmo.be.  
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Aandeelhouderschap van Befimmo NV 
 
Het kapitaal van de Vennootschap wordt aangehouden door tal van aandeelhouders. 
  

 
 
 

*** 
 
 

Befimmo is een “pure player” investeerder waarvan het vak erin bestaat om kwaliteitsvolle gebouwen ter 
beschikking te stellen die gelegen zijn in Brussel, in de andere Belgische steden en in het 

Groothertogdom Luxemburg. 
 

Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoren, voor een totale oppervlakte van meer dan 
900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (> 65%). De reële 

waarde van haar portefeuille werd op 30 september 2014 op 2.257,1 miljoen € geraamd. 
 

De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die 
waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  

 
Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en sinds maart 2009 opgenomen in de 
BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de optimalisering van haar 

resultaten op de lange termijn.  
 

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen altijd centraal.  

 
 

Bijkomende informatie: 
 

Befimmo NV 
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 

 

Caroline Kerremans - IR & External Communication Manager 
Tel.: 02/679.38.13 

E-mail: c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 










