
 

 

Persbericht 
Gereglementeerde informatie 

06 november 2020 | 08.00 

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 Norges Bank op 4 november 2020. Met deze verklaring meldt 

Norges Bank de wijziging, op 30 oktober 2020, in de samenstelling van haar deelneming. De situatie vóór en na de 

transactie wordt als volgt samengevat. 

 

 

 
  

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 

Norges Bank 855 804 851 804  2,99%  

  TOTAAL 851 804 0 2,99% 0,00% 

 

 

Het totaal van het aantal stemrechten bedraagt 851.804 (2,99%). 

 

 

  
 

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) 

Norges bank 
Shares on loan (right to 

recall) 
4 000 0,01% 

Totaal  4 000 0,01% 

 

 

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

uitoefening van financiële instrumenten bedraagt 855.804 (3,01%). 

 

 

De opgemaakte kennisgeving kan geraadpleegd worden in bijlage van dit persbericht.  

 

 

 

 



 

 

 
 

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       

AXA Belgium NV 2 741 438 30.04.2019 9,7% 

Ageas en verbonden vennootschappen 2 641 047 30.04.2019 9,4% 

BlackRock Inc.  848 297 20.11.2019 3,0% 

        

Eigen aandelen       

Befimmo NV 1 426 080 30.10.2020 5,0% 

        

Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel 20 789 109 30.10.2020 73,1% 

Totaal 28 445 971   100% 

 

 

 

 

 

 

 


