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TRANSPARANTIEVERKLARING 
 
Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een 

statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te 

hebben ontvangen van Glazer Capital op 8 september 2022. Met deze verklaring meldt Glazer Capital dat haar 

participatie in Befimmo op 27 juli 2022 de verklaringsdrempel van 3% heeft onderschreden. De situatie vóór en na de 

transactie wordt als volgt samengevat. 

 
1. Stemrechten 

  
Vorige 

kennisgeving 
Na 

de transactie 
 

Aantal 
stemrechten 

Aantal 
stemrechten 

% van de stemrechten op 
basis van het totaal 
aantal stemrechten  

(28.445.971) 

Houders van stemrechten   
Verbonden 

aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden 
aan 

effecten 

Los van de 
effecten 

Paul J. Glazer 0 0    

Glazer Capital, LLC 0 0    

Subtotaal        

  TOTAAL 0 0 0,00% 0,00% 

 

Het totaal van het aantal stemrechten bedraagt 0 (0,00%).  

 

 

2. Gelijkgestelde financiële instrumenten   
 

Houders van gelijkgestelde 

financiële instrumenten 

Type financieel 

instrument 

Aantal stemrechten die 

verworven kunnen 

worden indien het 

instrument wordt 

uitgeoefend  

% van de stemrechten op 

basis van het totaal 

aantal stemrechten  

(28.445.971) 

Glazer Capital, LLC Equity total return swap 0 0,00% 

Totaal  0 0,00% 

 
 

Het totaal van het aantal stemrechten en van het aantal stemrechten die verworven kunnen worden door de 

uitoefening van financiële instrumenten bedraagt 0 (0,00%). 

 

 

 

 

 

 



 

3. Aandeelhouderschap van Befimmo NV 
 

Ingevolge deze transactie is het aandeelhouderschap van Befimmo als volgt samengesteld: 

 

  
Aantal (aangegeven) 

aandelen op datum van de 
verklaring 

Op basis van de 
transparantieverklaringen of 

op basis van de informatie 
verkregen van de 

aandeelhouder 

(in %) 

Aangevers 
 

    

Brookfield Asset Management Inc. 24 160 643 27.07.2022 84,94% 

Waarvan Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV 22 718 167 27.07.2022 79,86% 

Waarvan Befimmo NV (eigen aandelen) 1 442 476 27.07.2022 5,07% 

Ageas en verbonden vennootschappen 1 016 315 27.07.2022 3,57% 

     

Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel 3 269 013 27.07.2022 11,49% 

Totaal 28 445 971   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Befimmo: 

Befimmo is een vastgoedbelegger en -operator en een Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV). Onze 

kwaliteitsvolle portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit kantoorgebouwen en coworkingruimtes, is gelegen in Brussel, de 

grootste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. Met een waarde van ongeveer 2,9 miljard €, omvat het 60 

kantoorgebouwen en 10 coworkingruimtes. 

 

Befimmo streeft ernaar omgevingen te creëren waar mensen kunnen werken, ontmoeten, delen en leven. We zijn een facilitator 

voor ondernemingen, ondernemers en hun teams. Met onze gespecialiseerde dochteronderneming Silversquare als partner, 

beheren wij coworkingruimtes en ontwikkelen we een Belux-netwerk van flexibele werkruimtes. Het is onze ambitie een "one-

stop-shop" te worden die organisaties, bedrijven, ondernemers en hun teams verschillende werkplekcombinaties aanbiedt die 

volledig zijn afgestemd op hun behoeften en alle mogelijke oplossingen biedt voor de hybride werkomgeving van morgen.  

 

Als mensgerichte en verantwoordelijke organisatie bieden wij inspirerende ruimtes en bijhorende diensten en faciliteiten in 

duurzame gebouwen. Onze drie verbintenissen – ‘Werkruimtes aanbieden en hertekenen’, ‘Steden omvormen’ en 

‘Verantwoordelijk zijn’ – vormen de basis van de geïntegreerde MVO-ambities die vervat zitten in ons Actieplan 2030. 
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