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Immobel betaalt een dividend van 2,66 EUR
per aandeel in omloop
Voor 2019 heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om een dividend van 2,66 EUR
te betalen per aandeel in omloop.
Op grond van de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering van vandaag zal voor het boekjaar
2019 een dividend worden uitgekeerd van 2,66 EUR per aandeel in omloop, tegen afgifte van coupon n°30,
en dit vanaf 4 juni a.s.
De aandelen die Immobel op 13 mei verkocht in het kader van de private plaatsing geven eveneens recht
op het dividend over 2019. Tegen 2,66 EUR bruto per aandeel zal het totale bedrag van de
dividenduitkering 25.527.275,20 EUR bedragen.
De uitbetaling zal gebeuren in de loketten van BNP Paribas Fortis (hoofdbetaalagent), ING Belgium,
KBC Bank en Bank Degroof Petercam.
•
•
•

Ex-date: 2 juni 2020
Record date: 3 juni 2020
Datum van betaling: 4 juni 2020.

Meer informatie:
Karel Breda *, Chief Financial Officer
+32 (0)2 422 53 50
Karel.breda@immobelgroup.com
* permanente vertegenwoordiger van KB Financial Services bv

Over Immobel
Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De groep, die teruggaat tot 1863, is gespecialiseerd
in vernieuwende grootstedelijke projecten die aansluiten bij de levensstijl van de hedendaagse gebruiker. Het bedrijf ontwikkelt
gemengd vastgoed met een variatie aan functies: wonen, werken, winkelen en ontspannen. Tenslotte is het ook actief op het
gebied van verkavelingen. Met een portefeuille van meer dan 1.200.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België,
Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland), bekleedt Immobel een toonaangevende positie in het
Europees vastgoedlandschap. De groep streeft naar duurzaamheid op het vlak van stadsontwikkeling. Verder staat de
onderneming een deel van haar winst af voor de ondersteuning van goede doelen op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale
integratie. Ongeveer 200 mensen werken bij Immobel. Voor meer informatie: www.immobelgroup.com
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