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IMMOBEL OPGENOMEN IN MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX
Immobel werd opgenomen in de Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Small Cap Index. MSCI is
een toonaangevende dienstverlener die investeerders bijstaat bij het nemen van cruciale beslissingen. De MSCI
World Small Cap Index is samengesteld uit small cap aandelen uit 23 landen, waaronder België. Immobel maakt
deel uit van de index sinds 27 mei 2021.
“De opname in de MSCI Global Small Cap Index is een erkenning van onze duurzame resultaten in de voorbije
jaren. Het zal onze zichtbaarheid op de wereldmarkten vergroten en ons meer onder de aandacht brengen van
buitenlandse institutionele investeerders. Dat betekent een verdere diversificatie van onze investeerdersbasis en
een toename van onze liquiditeit. Immobel wil onafgebroken financiële uitmuntendheid bieden, terwijl we blijven
samenwerken met een steeds bredere investeerdersbasis,” zo vertelt Marnix Galle, uitvoerend voorzitter van de
raad van bestuur.
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* als vertegenwoordiger van KB Financial Services BV

Over Immobel: Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, die
teruggaat tot 1863, creëert kwaliteitsvolle, toekomstgerichte stadsomgevingen met een positieve impact op
de manier waarop mensen leven, werken en hun vrije tijd besteden. Het bedrijf ontwikkelt gemengd vastgoed
met een variatie aan functies. Met een beurswaarde van meer dan EUR 650 miljoen en een portefeuille van
meer dan 1.600.000 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

