
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 / 1 IMMOBEL – Persbericht 

 
 

PERSBERICHT  
Gereglementeerde informatie 
Brussel, 22 juli 2019 om 17u40 
 

Transparantiekennisgeving 
 

Conform de Wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke deelnemingen in 
beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL dat zij op 19 juli jl. een verklaring van Capfi Delen 
Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen, heeft ontvangen, dewelke melding 
maakt dat een deel van haar participatie werd verkocht. 

Haar participatie in IMMOBEL-aandelen (280.626 op het ogenblik van de kennisgeving, hetzij 2,81 %) is 
onder de drempel van 3 % gedaald. 

Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 

 

 

 

Meer informatie: 
Marnix Galle*, Executive Chairman of the Board 
+32 (0)2 422 53 11 
marnix.galle@immobelgroup.com  

* vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A3 Management BVBA 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde Belgische vastgoedontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1863 ontwikkelt en commercialiseert de 
Groep vernieuwende stedelijke projecten die inspelen op de behoeften van steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en 200 
getalenteerde medewerkers wist IMMOBEL zijn expertise te diversifiëren in verschillende sectoren: residentieel, kantoren, winkels, gemengd 
stedelijke agglomeraties, alsook verkavelingen en horeca. De vennootschap heeft een beurskapitalisatie van meer dan 550 MEUR, waarmee ze 
een van de marktleiders is. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan 820.000 m² die ontwikkeld wordt 
in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en oefent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid uit 
door een deel van zijn winst te besteden aan liefdadigheidsprojecten op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale inclusie. De Groep hanteert 
een duurzame visie op stadsontwikkeling en streeft ernaar een bedrijf te worden dat zijn CO2-impact in acht neemt. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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PERSBERICHT  
Gereglementeerde informatie 
Brussel, 17 januari 2019 om 17u40 
 

Transparantiekennisgeving 
Conform de Wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke deelnemingen in 
beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL dat zij op 17 januari 2019 een verklaring van 
volgende vennootschappen en persoon heeft ontvangen, naar aanleiding van de certificering van de 
aandelen van A³ Capital NV via de Stichting Administratiekantoor A³ Capital (onrechtstreekse 
controlewijziging – zonder verandering van het stemrecht): 

• De heer Marnix Galle; 

• Stichting Administratiekantoor A³ Capital ; 

• A³ Capital NV. 

Uit voormelde transparantiekennisgeving blijkt o.m. dat 

• de deelname van A³ Capital NV 5.875.369 aandelen bedraagt (tegenover de voorgaande kennisgeving, 
de deelname van A³ Management BVBA (299 aandelen) en van Vemaco NV (269.540 aandelen) werd 
overgenomen door A³ Capital NV), en vertegenwoordigt nu 58,77% van de stemrechten, 

• de deelname van IMMOBEL NV (eigen aandelen op naam) 1.185.603 aandelen bedraagt, hetzij 11,86% 
(en aldus nog steeds meer dan 10%). 

Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 

Meer informatie: 
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer - IMMOBEL Group 
+32 (0)2 422 53 11 
alexander.hodac@immobel.be  

* vaste vertegenwoordiger van de vennootschap AHO Consulting BVBA 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelingsgroep van België. De Groep ontwikkelt en verkoopt sinds haar oprichting in 
1863 vernieuwende stadsprojecten en speelt daarbij telkens feilloos in op de noden van steden en hun inwoners. Dankzij haar dynamische 
strategie en de inzet van ongeveer 200 talentvolle medewerkers kon IMMOBEL een veelzijdige expertise uitbouwen in de segmenten 
huisvesting, kantoren, retail en verkavelingen. De beurskapitalisatie van IMMOBEL bedraagt meer dan 500 MEUR, waardoor het bedrijf 
algemeen wordt erkend als een van de marktleiders. Zijn portefeuille telt vandaag in totaal meer dan 800.000 m² in fase van ontwikkeling in 
België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen, en sinds december 2017 ook 145.000 m² in Frankrijk door de geleidelijke verwerving tegen 
2020 van de Groep Nafilyan & Partners. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 

 









 
 

 
 IMMOBEL – Persbericht p1 

 

PERSMEDEDELING  

Niet Gereglementeerde informatie 

Brussel, 5 juli 2016 om 18u00. 

 

Kennisgevingen door Aandeelhouders overeenkomstig de 
bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 

(met betrekking tot transparantie) 
 
Conform de Wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 

deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL dat, na de fusie 

door opslorping van IMMOBEL NV – ALLFIN GROUP CVA van 29 juni jl., zij verklaringen 

van volgende vennootschappen en persoon heeft ontvangen respectievelijk op 30 juni en 

5 juli 2016: 

 Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen 

 Marnix Galle, Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist 

A³ Capital NV Akenkaai 52, 1000 Brussel 

IMMOBEL NV, Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel 

ALLFIN GROUP CVA, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. 

Ten gevolge van deze fusie, en van het nieuwe totaal aandelen van IMMOBEL (9.997.356), 

is de deelname van: 

 Capfi Delen Asset Management NV, hetzij 412.196 aandelen, 4,12 %, onder de 

drempel van 5 % gedaald; 

 Allfin Group CVA (die 1.230.398 aandelen was) naar 0 aandelen gegaan, 0 %, hetzij 

onder de drempel van 25 %; 

A³ Capital NV, hetzij 5.605.530 aandelen, 56,07 %, boven de drempel van 55 % 

gegaan; 

IMMOBEL NV, hetzij 1.230.398 aandelen, 12,31 %, boven de drempel van 10 % 

gegaan. 

Gelieve in bijlage meer details over deze twee kennisgevingen te vinden. 

 

Voor meer informatie: 

Alexander Hodac*, Afgevaardigd Bestuurder / CEO 
+32 2 422 53 23  
alexander.hodac@immobel.be  

*permanent vertegenwoordiger van de vennootschap AHO Consulting bvba 

Over de nieuwe Groep IMMOBEL: 

De nieuwe IMMOBEL groep is tot stand gekomen door de fusie van juni 2016 tussen IMMOBEL en 
ALLFIN. IMMOBEL, beursgenoteerd te Brussel sinds 19 september 1863, is al meer dan 150 jaar een 
topspeler in projectontwikkeling in België. ALLFIN was een dynamische projectontwikkelaar die in 2001 
werd opgericht door Marnix Galle. Het bedrijf kende een snelle ontwikkeling, vooral in het residentiële 

segment. 

De nieuwe eenheid wordt de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelingsgroep van België. 
IMMOBEL kent een versterkte aanwezigheid in België en het Groothertogdom Luxemburg en blijft 
daarnaast zeer actief in Polen. IMMOBEL is vooral actief in het residentiële segment maar dankzij zijn 

expertise is IMMOBEL ook actief in de segmenten van de kantoren en verkavelingen. Het bedrijf stelt 
meer dan 90 medewerkers te werk. Vandaag bedraagt de beurskapitalisatie meer dan 400 MEUR. 

Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
Voor meer informatie, zie ook: www.allfin.be 
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Definitief  

Naam IMMOBEL

Identificatienummer 0405-966-675

0

0
 + 

    

0

0
 + 

0

Naam

(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

Marnix Galle   - 

A3 Capital NV   - 

Immobel NV   - 

Allfin Group CVA   + 

6) Overdrager(s),... van stemrechten (enkel in te vullen indien art. 7 van de wet van toepassing is)

Naam

(& rechtsvorm voor rechtspersonen)

 A  + 

Klik

7) Datum van drempeloverschrijding

29/06/2016 (DD/MM/JJJJ)

70

9.997.356
 

8) Overschreden drempel (in %)

Indien de deelneming is gedaald onder de laagste drempel, staat het u vrij om geen cijfermatige gegevens in punt 10 in te vullen

Akenkaai 52, 1000 Brussel

Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel

9) Noemer

Gelieve de noemer in te geven alvorens de cijfergegevens in te vullen

FORMULIER TR-1 BE

DEEL I

Gelieve in deel II de gegevens van de personen bedoeld in punten 5 

en 6 verder aan te vullen

1) Status van de kennisgeving

2) Emittent

Adres (voor rechtspersonen)

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

4) Kennisgeving door

5) Kennisgevingsplichtige personen

Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist

3) Reden voor de kennisgeving

 

Adres (voor rechtspersonen)

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Koloniënstraat 56, 1000 Brussel

 0084497-0000009 BR:11841342.1 1 05/07/2016



A) Stemrechten Vorige kennisgeving

# stemrechten

Houders van stemrechten
Verbonden aan 

effecten
Los van de effecten

Verbonden aan 

effecten

Los van de 

effecten
S

Marnix Galle 0 0 0,00% 1  - 

Allfin Group CVA 1.230.398 0 0,00% 1  - 

A3 Capital NV 5.605.530 56,07% 1  - 

A3 Management BVBA 299 0,00% 1  - 

Vemaco NV 269.540 2,70% 1  - 

Immobel NV 1.230.398 12,31% 1  - 

subtotaal 1.230.398 7.105.767 71,08% S  + A

TOTAAL 7.105.767 0 71,08% 0,00%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Houders van gelijkgestelde financiële 

instrumenten
Type financieel instrument Vervaldatum

Uitoefeningstermijn 

of -datum

# stemrechten die 

kunnen verworven 

worden bij de 

uitoefening van 

het instrument

% stemrechten

 + 

TOTAAL 0 0,00%  

 TOTAAL (Stemrechten  & Gelijkgestelde 

financiële instrumenten)
# stemrechten % stemrechten

BEREKENEN 7.105.767 71,08%

(DD/MM/YYYY)

Houder
zal niet langer / zal 

opnieuw
0  + 

10) Details van de kennisgeving

Beginnen met "groepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens 

eindigen met de personen die "alleen" zijn.

De totalen, de "subtotalen" en de % zullen geactualiseerd worden na de knop 

<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

# stemrechten

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

Na de transactie

% stemrechten

Gelieve hier te beschrijven of een schema als bijlage toe te voegen

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevolge volmacht voor één enkele AV

A3 Capital NV, Vemaco NV en A3 Management BVBA zijn rechtstreekse aandeelhouders van Immobel NV. Immobel NV verwierf naar 

aanleiding van de fusie met Allfin Group Comm.VA eigen aandelen. A3 Capital NV is de controlerende aandeelhouder van Vemaco NV. 

De heer Marnix Galle is de controlerende aandeelhouder van A3 Capital NV en A3 Management BVBA.

stemrechten houden vanaf

(met betrekking tot alle vervaldata)

Na de transactie

De totalen zullen pas geactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te 

hebben gebruikt.
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Houder Type financieel instrument
Vervaldatum

(DD/MM/JJJJ)

Uitoefeningstermijn 

of -datum
Aantal

 + 

Houder

 + 

Gedaan te 
Brussel

Op 
5/07/2016 (DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid

Marnix Galle
Handtekening  + 

    

De heer Marnix Galle heeft als gevolg van de fusie tussen Immobel NV en Allfin Group CommVA, als oorspronkelijke vennoot van Allfin Group CommVA, 5.605.530 aandelen verworven in Immobel NV op 

29 juni 2016. Op dezelfde datum, werden deze aandelen door de heer Marnix Galle ingebracht in het kapitaal van A3 Capital NV. Bijgevolg kan de heer Marnix Galle zich, wat die participatie betreft, 

beroepen op de vrijstelling van de kennisgevingsplicht onder artikel 19 van het KB van 14 februari 2008. 

# stemrechten die kunnen verworven 

worden bij de uitoefening of de conversie 

van het instrument

13) Bijkomende informatie

C) Opmerkingen

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

B) Aandelen zonder stemrechten

Aantal
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Brussel, 23 september 2014 

             16u30 
Gereglementeerde informatie 

 
 

PERSMEDEDELING 
 

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM  
DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 

Conform de Wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke deelnemingen 
in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende kennisgevingen te hebben 
ontvangen op 22 september 2014: 
 

• Cresida Investment S.à r.l., een dochteronderneming van de Eastbridge Groep, heeft 
haar participatie in IMMOBEL verkocht (hetzij 1.230.398 aandelen die 29,85 % van de 
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen). 

• Simultaan hiermee heeft Allfin Group Comm. VA., een onderneming die 100 % eigendom 
is van Marnix Galle, deze participatie verworven. 
 

Ten gevolge van deze transactie, is Allfin eigenaar van 1.230.398 aandelen, die 29,85 % van het 
kapitaal van IMMOBEL vertegenwoordigen. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze twee kennisgevingen te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET*, CEO 
T. +32(0)2 422 53 23 * BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 
 

 
 
 
 

 

Over IMMOBEL:  
 
IMMOBEL, beursgenoteerd te Brussel sedert 19 september 1863, is al 150 jaar een topspeler in projectontwikkeling in 
België. Daarnaast is IMMOBEL actief in het Groothertogdom Luxemburg en in Polen. IMMOBEL is bedrijvig zowel in de 
vastgoedsectoren van de kantoren, het residentieel vastgoed en de verkavelingen, wat garant staat voor een 
gediversifieerde projectportefeuille. Dankzij haar duidelijke marktvisie en jarenlange opgebouwde expertise is 
IMMOBEL in staat ambitieuze vastgoedprojecten te ontwerpen, te promoten en te beheren, die waarde creëren op 
lange termijn, zorg dragen voor het milieu en rekening houden met de grote maatschappelijke uitdagingen.   
 
IMMOBEL is genoteerd op NYSE Euronext Brussel onder de benaming «IMMOBEL».  
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
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Brussel, 24 september 2013 

             17u40 
Gereglementeerde informatie 

 
 

PERSMEDEDELING 
 

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM  
DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 

Conform de Wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke deelnemingen 
in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende kennisgevingen te hebben 
ontvangen op 19 en 23 september 2013: 
 

 JER Audrey S.à r.l. heeft het saldo van haar participatie in IMMOBEL verkocht (hetzij 
228.081 aandelen die 5,53 % van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen), waardoor 
haar participatie onder de drempel van 3 % gedaald is. 

 Simultaan hiermee heeft Cresida Investment S.à r.l., een 100 % dochteronderneming van 
de Eastbridge Groep, 199.914 bijkomende aandelen van IMMOBEL verworven (hetzij    
4,85 %). 
 

Ten gevolge van deze transactie, is de Eastbridge Groep eigenaar van 1.230.398 aandelen, die 
29,85 % van het kapitaal van IMMOBEL vertegenwoordigen. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze twee kennisgevingen te vinden. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 23 * BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 

         
 
Over IMMOBEL:  
 
IMMOBEL is al 150 jaar een topspeler in projectontwikkeling in België. Daarnaast is IMMOBEL actief in het 
Groothertogdom Luxemburg en ook in Polen. IMMOBEL is zowel bedrijvig in de vastgoedsectoren van de kantoren, 
het residentieel vastgoed, verkavelingen en occasioneel ook het commercieel vastgoed, wat een gediversifieerde 
projectportefeuille garandeert. Dankzij haar duidelijke marktvisie en jarenlange opgebouwde expertise, is IMMOBEL in 
staat ambitieuze vastgoedprojecten te ontwerpen, te promoten en te beheren, die waarde creëren op lange termijn, 
die zorg dragen voor het milieu en rekening houden met de grote maatschappelijke uitdagingen.  
 
IMMOBEL is genoteerd op NYSE Euronext Brussel onder de benaming «IMMOBEL».  
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
 

 

















Estate of Yaron Bruckner,  
Represented by his widow, Ms. Evelyne Urbach 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareast Sarl, 
5 Rue Guillaume Kroll, 
L-1882 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Eastbridge Sarl, 
1B, Rue Heienhaff, 

L-1736 Sennigerberg, 
Grand Duchy of Luxembourg 

Cresida Investment Sarl, 
5 Rue Guillaume Kroll, 
L-1882 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Immobel SA 

100% 

29,85% 

91,35% 

100% 
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Brussel, 8 maart 2013 

             16u00 
Gereglementeerde informatie 

 
 

PERSMEDEDELING 
 

KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER CONFORM  
DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 
 
 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke deelnemingen 
in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende kennisgeving te hebben 
ontvangen op 8 maart 2013: 
 
Fidea NV heeft tussen 15 februari en 1 maart jl. een deel van haar participatie verkocht, 
waardoor haar participatie in IMMOBEL (98.367 aandelen) onder de drempel van 3% gedaald is. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 
 
 
 

 
 

 

 

_____________________________________ 
 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 23 * BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 

         
 
Over IMMOBEL:  
 
IMMOBEL is al 150 jaar een topspeler in projectontwikkeling in België. Daarnaast is IMMOBEL actief in het 
Groothertogdom Luxemburg en recentelijk ook in de groeimarkten van Centraal-Europa, en meer in het bijzonder 
in Polen. IMMOBEL is zowel bedrijvig in de vastgoedsectoren van de kantoren, het residentieel vastgoed, 
verkavelingen en occasioneel ook het commercieel vastgoed, wat een gediversifieerde projectportefeuille 
garandeert. Dankzij haar duidelijke marktvisie en jarenlange opgebouwde expertise, is IMMOBEL in staat 
ambitieuze vastgoedprojecten te ontwerpen, promoten en beheren. Vastgoedprojecten die waarde creëren op 
lange termijn, zorg dragen voor het milieu en rekening houden met de grote maatschappelijke uitdagingen.  
 
IMMOBEL is genoteerd op Euronext Brussel onder de benaming «IMMOBEL».  
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
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Brussel, 8 februari 2013 

              16u00 
Gereglementeerde informatie 

 
 

PERSMEDEDELING 
 

KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER CONFORM  
DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 
 
 
 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende 
kennisgeving te hebben ontvangen op 7 februari 2013: 
 
KBC Verzekeringen, een directe dochter van KBC Groep, heeft op 30 maart 2012 Fidea NV 
verkocht aan JCF III Fidea Holdings S.à.r.l., waardoor haar participatie in IMMOBEL de laagste 
drempel onderschreden heeft. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 
 
 
 

 
 

 

 

___________________________________________ 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 23 * BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 

         
 
Over IMMOBEL:  
 
IMMOBEL is al 150 jaar een topspeler in vastgoedontwikkeling in België. De onderneming oefent haar vak uit in de 
sectoren kantoren, residentieel vastgoed en verkavelingen. Zij is actief in België, het Groothertogdom 
Luxemburg en in Polen. Dit waarborgt een gediversifieerde projectportefeuille. Dankzij haar gerichte marktvisie 
en haar deskundigheid kan ze ambitieuze vastgoedprojecten ontwerpen, beheren en ontwikkelen, die waarde 
creëren op lange termijn, zorg dragen voor het milieu en rekening houden met de grote maatschappelijke 
uitdagingen.  
 
IMMOBEL is genoteerd op Euronext Brussel onder de benaming «IMMOBEL».  
 
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
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Brussel, 8 februari 2013 

             16u00 
Gereglementeerde informatie 

 
 

PERSMEDEDELING 
 

KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER CONFORM  
DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 
 
 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende 
kennisgeving te hebben ontvangen op 8 februari 2013: 
 
JCF III Fidea Holdings S.à.r.l. heeft op 30 maart 2012 de participatie van KBC Verzekeringen 
in Fidea NV overgenomen. De participatie van Fidea NV (142.413 aandelen) in IMMOBEL 
overschrijdt 3 %.  
 
Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 
 
 
 

 
 

 

 

___________________________________________ 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 23 * BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 

         
 
Over IMMOBEL:  
 
IMMOBEL is al 150 jaar een topspeler in vastgoedontwikkeling in België. De onderneming oefent haar vak uit in de 
sectoren kantoren, residentieel vastgoed en verkavelingen. Zij is actief in België, het Groothertogdom 
Luxemburg en in Polen. Dit waarborgt een gediversifieerde projectportefeuille. Dankzij haar gerichte marktvisie 
en haar deskundigheid kan ze ambitieuze vastgoedprojecten ontwerpen, beheren en ontwikkelen, die waarde 
creëren op lange termijn, zorg dragen voor het milieu en rekening houden met de grote maatschappelijke 
uitdagingen.  
 
IMMOBEL is genoteerd op Euronext Brussel onder de benaming «IMMOBEL».  
 
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be 
 

 









 

 
 

Brussel, 8 september 2010 
Gereglementeerde informatie 

16u30 
 
 
 

 
 

PERSBERICHT 
 
 

KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER 
CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 
 
 
 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende 
kennisgeving te hebben ontvangen op 7 september 2010: 
 
Cresida Investment S.à.r.l., met maatschappelijke zetel te L-1469 Luxemburg,  rue 
Ermesinde 67, bezat op 7 september 2010, 1.030.484 stemrechten, hetzij 25% van het 
totaal der aandelen van IMMOBEL. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 
 
 
 
 
 
 

Voor nadere informatie:  
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 21 *BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 
 
 

 

 
Over IMMOBEL: 

 
IMMOBEL is reeds meer dan 145 jaar een topspeler op het gebied van vastgoedontwikkeling in België. Tot haar vakgebieden 
behoren kantoren, residentiële ontwikkeling en verkaveling, met het oog op een gediversifieerde portefeuille van projecten.  
Door haar scherpe kijk op de markt en haar deskundigheid kan IMMOBEL ambitieuze vastgoedprojecten ontwerpen, beheren 
en promoten die waarde creëren op lange termijn, met zorg voor het milieu en integratie van maatschappelijke uitdagingen. 
 
IMMOBEL is op Euronext Brussel genoteerd onder de naam «IMMOBEL». 
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be. 
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KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER 
CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 
 
 
 
 
 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende 
kennisgeving te hebben ontvangen op 7 september 2010: 
 
JER AUDREY S.à.r.l. (voorheen JER FUND III 11) met maatschappelijke zetel te L-2240 
Luxemburg,  rue Notre-Dame 15, bezat op 7 september 2010, 228.081 stemrechten, 
hetzij 5,53% van het totaal der aandelen van IMMOBEL. 
 
Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 
 
 
 
 
 
 

Voor nadere informatie:  
Gaëtan PIRET*, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 21 *BVBA 
gaetan.piret@immobel.be 
 
 

 

 
Over IMMOBEL: 

 
IMMOBEL is reeds meer dan 145 jaar een topspeler op het gebied van vastgoedontwikkeling in België. Tot haar vakgebieden 
behoren kantoren, residentiële ontwikkeling en verkaveling, met het oog op een gediversifieerde portefeuille van projecten.  
Door haar scherpe kijk op de markt en haar deskundigheid kan IMMOBEL ambitieuze vastgoedprojecten ontwerpen, beheren 
en promoten die waarde creëren op lange termijn, met zorg voor het milieu en integratie van maatschappelijke uitdagingen. 
 
IMMOBEL is op Euronext Brussel genoteerd onder de naam «IMMOBEL». 
Voor meer informatie, zie ook: www.immobel.be. 
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PERSBERICHT

KENNISGEVING DOOR EEN AANDEELHOUDER 
CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 

(MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) 

Conform de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de publicatie van belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, verklaart IMMOBEL volgende 
kennisgeving te hebben ontvangen op 30 oktober 2009: 

Capfi Delen Asset Management nv (instelling voor collectieve belegging) met 
maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijkswijcklaan 178, op 15 
oktober 2009, 208.516 stemrechten bezat, hetzij 5,06% van het totaal der aandelen 
van IMMOBEL.

Gelieve in bijlage meer details over deze kennisgeving te vinden. 

Voor meer informatie : 
Gaëtan PIRET bvba, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 53 21 en +32(0)2 422 53 93 
gaetan.piret@immobel.be

Over IMMOBEL:

IMMOBEL is reeds meer dan 145 jaar een topspeler op het gebied van vastgoedontwikkeling in België. Tot haar vakgebieden 
behoren kantoren, residentiële ontwikkeling en verkaveling, met het oog op een gediversifieerde portefeuille van projecten.  Door 
haar scherpe kijk op de markt en haar deskundigheid kan IMMOBEL ambitieuze vastgoedprojecten ontwerpen, beheren en 
promoten die waarde creëren op lange termijn, met zorg voor het milieu en integratie van maatschappelijke uitdagingen. 

IMMOBEL is op Euronext Brussel genoteerd onder e naam «IMMOBEL». d
Voor meer informatie, zie ook : www.immobel.be
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ONDERSCHRIJDING VAN EEN DREMPEL 

STIJGING VAN DE FREE FLOAT 
 

 
 
Overeenkomst de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
in beursgenoteerde bedrijven, meldt IMMOBEL dat ze de volgende kennisgeving heeft 
ontvangen: 
 
Capfi Delen Asset Management NV (instelling voor collectieve belegging) heeft op 13 
november 2008 de statutaire en wettelijke drempel van 3% van het totale aantal stemrechten 
onderschreden. 
 
De maatschappelijke zetel van Capfi Delen Asset Management NV is gevestigd te Jan Van 
Rijswijklaan 178, 2020 Antwerpen. 
 
Verdere gegevens betreffende de bovenstaande kennisgeving zijn beschikbaar in bijlage. 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET BVBA, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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PERSBERICHT 

OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE 
TRANSPARANTIEWETGEVING VAN 2 MEI 2007 

KENNISGEVING DOOR
EEN AANDEELHOUDER OP

1 SEPTEMBER 2008

In overeenstemming met Artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, meldt IMMOBEL dat ze de 
volgende kennisgeving heeft ontvangen: 

KBC Verzekeringen NV (dochtermaatschappij van KBC Groep NV) en Fidea NV 
(dochtermaatschappij van KBC Verzekeringen NV) hebben op 1 september 2008 een 
deelneming in IMMOBEL respectievelijk van 

71.275 stemrechten, hetzij 1,73% van het geheel der aandelen en 
142.413 stemrechten, hetzij 3,46% van het geheel der aandelen, ofwel 
samen,  213.688 stemrechten, hetzij 5,18% van het geheel der aandelen. 

De maatschappelijke zetel van KBC Verzekeringen NV is gevestigd te Professor Roger Van 
Overstraetenplein 2, in 3000 Leuven en de maatschappelijke zetel van Fidea NV is gevestigd 
te Van Eycklei 14, in 2018 Antwerpen. 

Verdere gegevens betreffende de bovenstaande kennisgeving zijn beschikbaar in bijlage. 

Voor meer informatie: 
Gaëtan PIRET BVBA, Gedelegeerd Bestuurder 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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PERSBERICHT 

OPENBAARMAKING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE 
TRANSPARANTIEWETGEVING VAN 2 MEI 2007 

KENNISGEVING DOOR
EEN AANDEELHOUDER OP

1 SEPTEMBER 2008

In overeenstemming met Artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, meldt IMMOBEL dat ze op 1 
september 2008 de volgende kennisgeving heeft ontvangen: 

JER Audrey S.à.r.l., voorheen JER Fund III 11, heeft vanaf 1 september 2008 een deelneming 
in IMMOBEL van 1.258.565 stemrechten, hetzij 30,53% van het geheel der aandelen. 

De maatschappelijke zetel van JER Audrey S.à.r.l. is gevestigd te rue Notre Dame 15, in 2240 
Luxemburg. 

Verdere gegevens betreffende de bovenstaande kennisgeving zijn beschikbaar in bijlage. 

Voor meer informatie: 
PIRET BVBA, Gedelegeerd Bestuurder: 
T. +32(0)2 422 54 46 
gaetan.piret@immobel.be 
www.immobel.be 
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