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Naamloze Vennootschap 

 

 
 

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van de wet van  
2 mei 2007 – Transparantiewetgeving 

 

 
Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en als 
gevolg van de invoering van een statutaire drempel1 van 3% in de statuten van Befimmo NV 
tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008, deelt Befimmo NV 
mee twee transparantieverklaringen te hebben ontvangen: 
 

1. Op 17 juli 2013 heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (“FPIM”) 
Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het kapitaal van de Vennootschap 
onder de drempel van 3% is gezakt. 
 
Verklaring betreffende de controleketen van gecontroleerde ondernemingen via 
dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
“De Belgische staat oefent de exclusieve controle uit over de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij.” 
 

2. Op 18 juli 2013 heeft Blackrock Inc. Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het 
kapitaal van de Vennootschap onder de drempel van 3% is gezakt. 
 
Verklaring betreffende de controleketen van gecontroleerde ondernemingen via 
dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
“Blackrock Inc. is the ultimate parent company of all legal entities contained herein. 
With a common voting policy in place across all entities within the group, Blackrock Inc. 
maintains control of assets indicated within the above disclosure. Direct holdings in this 
issuer are maintained within the legal entities as indicated in Section 10) A).” 

 

De volledige kennisgevingen zijn op Befimmo’s website te vinden 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 www.befimmo.be.  

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
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Aandeelhouderschap van Befimmo NV  
 
Het kapitaal van Befimmo NV is in handen van talrijke aandeelhouders. De volgende tabel 
steunt op de laatste ontvangen transparantieverklaringen. 
 

 
 
 

*   *   * 
 
 

Befimmo is een Pure Player investeerder, die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in stadscentra 
in België en in het Groothertogdom Luxemburg. Vandaag omvat haar portefeuille 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 maart 2013 op 1.966 miljoen € geraamd. De Vennootschap streeft naar de opwaardering van haar huidige 
portefeuille en wil tegelijk elke investeringskans grijpen die waarde creëert voor haar aandeelhouders. Befimmo is 
sinds haar oprichting genoteerd op NYSE 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 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. 

 
 

 
Bijkomende informatie: 

 
Caroline Kerremans | IR & Communication Officer | Befimmo NV 
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