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Aankoop van Gateway 
(Brussels Airport District)  
Verlijden van de authentieke aktes 

 
 
Ter herinnering, op 10 maart 2015, kondigde Befimmo NV aan een akkoord te hebben gesloten met 
de ontwikkelaars Codic en Immobel, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van 
Brussels Airport Company, met het oog op de aankoop van het Gateway-project (34.000 m² kantoren 
in aanbouw), op lange termijn verhuurd (18 jaar). 
 
Het verlijden van de authentieke aktes heeft op maandag 27 april 2015 plaatsgevonden na het 
akkoord van Brussels Airport Company te hebben ontvangen.  
 
Voor meer informatie over het project, gelieve het persbericht van 10 maart 2015 te raadplegen op 
de website van Befimmo (www.befimmo.be).  
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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 (±70%). De reële 

waarde van haar portefeuille werd op 31 december 2014 op 2.258,2 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 maatschappelijke 

verantwoordelijkheid altijd centraal.  
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