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PERSBERICHT  
Gereglementeerde informatie 
Brussel, 23 mei 2019 om 13u00 
 

IMMOBEL betaalt een dividend van 2,42 EUR  
per aandeel in omloop 

 

Voor 2018 heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om een dividend van 2,42 EUR  
te betalen per aandeel in omloop.  

Ingevolge de beslissingen heden genomen door de Gewone Algemene Vergadering, zal voor het boekjaar 
2018 een dividend van 2,42 EUR per aandeel in omloop uitgekeerd worden, en dit tegen afgifte van coupon 
n° 29, vanaf 29 mei a.s. 

De uitbetaling zal gebeuren in de loketten van BNP Paribas Fortis (hoofdbetaalagent), ING Belgium, 
KBC Bank en Bank Degroof Petercam. 

• Ex-date: 27 mei 2019. 

• Record date: 28 mei 2019. 

• Datum van betaling: 29 mei 2019. 

Meer informatie: 
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer 
+32 (0)2 422 53 11  
Alexander.hodac@immobelgroup.com  

* permanent vertegenwoordiger van de vennootschap AHO Consulting bvba 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedprojectontwikkelaar. Sinds zijn oprichting in 1863 ontwikkelt en verkoopt de 
Groep vernieuwende stedelijke projecten, met aandacht voor de noden van de steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en 
zijn 200 talenten, heeft IMMOBEL zijn expertise kunnen diversifiëren in de residentiële sector, de kantoor- en retailsector, gemengde stedelijke 
projecten, evenals verkavelingen en de hospitalitysector. Het bedrijf behaalt een beurswaarde van meer dan 500 MEUR waardoor het zich als 
een van de marktleiders heeft kunnen opwerpen. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 820.000 
m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en vervult zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door een deel van zijn winst af te staan voor de ondersteuning van goede doelen binnen de domeinen 
van de Gezondheid, Cultuur en Sociale Inclusie. De Groep wendt een duurzame visie aan op het vlak van stadsontwikkeling en maakt er werk 
van om een CO2-efficient bedrijf te worden. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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