
IMMOBEL VERHOOGT HAAR DIVIDEND MET 10% EN BRENGT 

HET DIVIDEND VOOR 2021 OP 3,05 € BRUTO PER AANDEEL  

 

De Algemene Vergadering heeft vandaag de uitkering goedgekeurd van een dividend 
van 3,05 € bruto per aandeel in omloop, wat neerkomt op een verhoging van het 
dividend met 10%.  

Ingevolge de beslissingen die vandaag door de Algemene Vergadering werden genomen, zal voor het boekjaar 
2021 een dividend van 3,05 € bruto per aandeel in omloop worden uitgekeerd, betaalbaar vanaf 27 april 2022 tegen 
afgifte van coupon nr. 32. 

Immobel verhoogt voor het 5de jaar op rij het dividend, in overeenstemming met haar dividendbeleid. 

Tegen 3,05 € bruto per aandeel zal het totale uit te keren bedrag EUR 30.409.692,55 bedragen.  

Dividendkalender: 

• Ex-date:   25 april 2022 

• Record date:   26 april 2022 

• Datum van betaling:  27 april 2022 

 
Meer informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering vindt u op de volgende pagina van de Immobel 
website: https://www.immobelgroup.com/nl/investor-relations/informatie-voor-aandeelhouders 
  

 

PERSBERICHT 
21/04/2022 

Gereglementeerde informatie 
Brussel, 21 april om 13u00 

 

https://www.immobelgroup.com/nl/investor-relations/informatie-voor-aandeelhouders


 

 

 

Meer informatie: 

Karel Breda *, Chief Financial Officer   Caroline Kerremans* 

+32 2 422 53 50     Head of Corporate Communications 

karel.breda@immobelgroup.com  caroline.kerremans@immobelgroup.com 

* als vertegenwoordiger van KB Financial Services BV   * als vertegenwoordiger van  Celeste CommV 

 

Over Immobel:  Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, die 
teruggaat tot 1863, creëert hoogwaardige, toekomstgerichte stedelijke omgevingen met een positieve impact 
op de manier waarop mensen leven, werken en zich ontspannen, en specialiseert zich in gemengd vastgoed. 
Met een marktkapitalisatie van meer dan 650 miljoen euro en een portfolio van meer van 1.600.000 m² 
vastgoedontwikkelingen in 6 landen (België, Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) speelt Immobel 
een leidersrol in het Europese vastgoedlandschap. De Groep streeft naar duurzame stadsontwikkeling. 
Bovendien besteedt ze een deel van haar winsten aan goede doelen op het vlak van gezondheidszorg, cultuur 
en sociale inclusie. Immobel telt ongeveer 200 medewerkers. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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