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PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 
Brussel, 18 mei 2020 om 17u40 
 

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving 
Overeenkomstig artikel 14, eerste lid,  

van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
 

Immobel heeft een op 15 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat (i) 
Immobel NV ingevolge een verkoop van eigen aandelen, nu zelf nog 4.01% eigen aandelen bezit en aldus 
de deelnemingsdrempel van 5% heeft onderschreden en (ii) de totale (rechtstreekse en onrechtstreekse) 
deelneming van A3 Capital NV als gevolg daarvan de deelnemingsdrempel van 65% heeft onderschreden. 
 
De op 15 mei 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 
 

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of 
stemrechten. 

Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. 

Kennisgevingsplichtige 
personen: 

 

• De heer Marnix Galle 

• A3 Management BV 

• Stichting Administratiekantoor A3 Capital 

• A3 Capital NV 

• Immobel NV 

Transactiedatum: 15 mei 2020 

Overschreden drempel (in %): 65 

Noemer:  9.997.356 

Details van de kennisgeving: 
 

Stemrechten Voor transactie Na transactie 
Houders  #stemrechten %stemrechten 

Marnix Galle 0 0 0.00% 
A3 Management BV 299 299 0.00% 
STAK A3 Capital 0 0 0.00% 
A3 Capital NV 5.875.369 5.890.070 58.92% 
Immobel NV 1.185.603 400.636 4.01% 

Totaal 7.061.271 6.291.005 62.93% 
 

Keten van gecontroleerde 
ondernemingen via dewelke 
de deelneming wordt 
gehouden: 

Immobel NV wordt gecontroleerd door A3 Capital NV, wiens aandelen 
op haar beurt werden gecertificeerd via de Nederlandse Stak A3 Capital. 
De heer Marnix Galle controleert deze Stak. A3 Management BV wordt 
gecontroleerd door de heer Marnix Galle. 

Bijkomende informatie: Deze transparantieverklaring gebeurt naar aanleiding van de 
vervreemding van eigen aandelen door Immobel NV (zie ons Persbericht 
van 13/05/2020). 
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De kennisgeving kan op de website van Immobel worden geraadpleegd via deze link. 
 

Meer informatie: 
Joëlle Micha *, Head of Corporate Affairs 
+32 (0)2 422 53 57 
* permanente vertegenwoordiger van Jomi bv 

joelle.micha@immobelgroup.com 
 

 

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 
 

 

https://www.immobelgroup.com/en/file/file/2158/inline/Transparantieverklaring%20Immobel%20NV%20-%2015-5-2020.Signed.pdf
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