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Naamloze Vennootschap  
 

CREATI NG VALUE  IN  REA L  ESTATE  
 

Fedimmo | Persbericht 

 
In 2009 kreeg Fedimmo, dochteronderneming van de Vastgoedbevak Befimmo, de 
promotieopdracht toegewezen voor de terbeschikkingstelling van een gebouw voor de huisvesting 
van de Federale Overheidsdienst Financiën (“FOD Financiën”) in Luik. Intussen ging de bouw van de 
Financietoren van start.  

Vandaag 14 maart 2013, heeft de gerechtelijke politie in het kader van dit dossier meerdere 
huiszoekingen tegelijk uitgevoerd, waarvan één op de zetel van de Vennootschap. 

Befimmo en haar dochter Fedimmo wensen met klem te bevestigen dat ze, in het kader van dit 
dossier, nauwgezet alle wettelijke procedures hebben gevolgd.  
 
Befimmo en Fedimmo houden zich ter beschikking van het gerecht om alle vragen daaromtrent te 
beantwoorden.  
 

*   *   * 
 
Befimmo is een Pure Player belegger die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen hoofdzakelijk in 
stadscentra in België en in het Groothertogdom Luxemburg.  
 
Haar portefeuille omvat vandaag een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer dan 
850.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (> 65%). De reële waarde 
van haar portefeuille werd op 31 december 2012 gewaardeerd op 1.960,7 miljoen €. 
 
De Vennootschap legt er zich tegelijk op toe om haar huidige portefeuille op te waarderen en om elke beleggingskans te 
grijpen die waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  
 
Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en is 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 denkoefening 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. 

 

  
*   *   * 
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Bijkomende informatie: 

 
Emilie Delacroix - IR & External Communication Manager 

Befimmo NV 
Tel.: 02/679.38.60 - Fax: 02/679.38.66 

www.befimmo.be - E-mail: e.delacroix@befimmo.be 

http://www.befimmo.be/
mailto:@befimmo.be

