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Transparantieverklaring
Conform de wet van 2 mei 2007 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde
vennootschappen, publiceert Befimmo de volgende informatie:
De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de toepassing van de
wettelijke regels in verband met de bekendmaking van belangrijke deelnemingen. Befimmo heeft een
transparantieverklaring opgesteld, na de drempel van 5% te hebben overschreden op 29 maart 2021, in het kader
van het liquiditeitscontract 1 dat ze heeft toevertrouwd aan Kepler Cheuvreux. De situatie vóór en na de transactie
wordt hierna samengevat.

1. Stemrechten
Vorige kennisgeving

Aantal stemrechten

Aantal stemrechten

Verbonden
aan effecten

Houders van stemrechten
Befimmo NV

Na de transactie

1 424 327

1 421 719

TOTAAL

1 421 719

% van de stemrechten
berekend op basis van
het totaal aantal
stemrechten
(28.445.971)

Los van de
effecten

Verbonden
aan effecten

Los van de
effecten

0

5,00%

0,00%

Befimmo NV is geen gecontroleerde entiteit.
De opgemaakte kennisgeving kan geraadpleegd worden op de website van Befimmo
(https://www.befimmo.be/nl/investeerders/transparantieverklaringen).

Bijkomende informatie
29/03/2021 : aantal stemrechten 1.421.719 (4,998%)

_____
1 Voor meer informatie, gelieve de volgende persberichten te raadplegen : https://www.befimmo.be/nl/investeerders/publicaties?type=607.

2. Aandeelhouderschap van Befimmo NV
Ingevolge deze transactie is het aandeelhouderschap van Befimmo als volgt samengesteld:
Aantal
Op basis van de
(aangegeven) transparantieverklaringen
aandelen op
of op basis van de
datum van de informatie verkregen van
verklaring
de aandeelhouder

(in %)

Aangevers
AXA Belgium NV

2 741 438

30.04.2019

9,6%

Ageas en verbonden vennootschappen

2 641 047

30.04.2019

9,3%

848 297

20.11.2019

3,0%

1 421 719

29.03.2021

4,998%

Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel

20 793 470

29.03.2021

73,1%

Totaal

28 445 971

BlackRock Inc.
Eigen aandelen
Befimmo NV

100%

De Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) Befimmo, genoteerd op Euronext
Brussels, is een vastgoedoperator gespecialiseerd in kwalitatieve werkruimtes. Deze
Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, in de Belgische steden en in het
Groothertogdom Luxemburg. Met haar dochteronderneming Silversquare heeft Befimmo
de ambitie om een Belux-netwerk van onderling verbonden werkruimtes aan te leggen.
Als mens- en maatschappijgerichte en verantwoordelijke onderneming biedt Befimmo
haar gebruikers inspirerende werkruimtes en de bijhorende diensten in duurzame
gebouwen, zowel op vlak van architectuur als van ligging en milieuzorg.
Door zo toegevoegde waarde te creëren voor haar gebruikers, creëert Befimmo waarde
voor haar aandeelhouders. Op 31 december 2021, heeft haar portefeuille een reële
waarde van 2,7 miljard €.
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