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Aanpassing van de rechten van de houders
van converteerbare obligaties
Ten gevolge van de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 om een
brutodividend 2017 van 5,50 EUR per gewoon aandeel uit te keren, werden de rechten van de houders
van converteerbare obligaties die Cofinimmo in 2016 uitgaf en die vervallen in 2021 (ISIN code:
BE0002259282) aangepast.
Overeenkomstig paragraaf 6.4.2.3. van het prospectus met betrekking tot de converteerbare obligaties1,
zullen de volgende aanpassingen van toepassing zijn vanaf 11.05.2018:
-

De ‘Conversieprijs’ zal 140,1072 EUR in plaats van 143,4843 EUR bedragen; en
Het ‘Drempelbedrag’ zal2,8789 EUR in plaats van 2,9483 EUR bedragen.
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Over Cofinimmo:

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is nu de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap
die gespecialiseerd is in huurvastgoed en een belangrijke speler op de Europese vastgoedmarkt.
De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een
waarde van 3,4 miljard EUR en een totale oppervlakte van meer dan 1 786 000 m². Met aandacht voor de
demografische trends heeft Cofinimmo haar belangrijkste activiteitensectoren toegespitst op zorgvastgoed
(47 %), kantoren (36 %) en vastgoed van distributienetten (17 %). Als onafhankelijke vennootschap past
Cofinimmo de hoogste normen toe inzake deugdelijk bestuur en duurzaamheid bij het leveren van diensten
aan haar huurders en bij het beheer van haar patrimonium via een team van meer dan 130 mensen in Brussel,
Parijs en Breda.
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in
Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Belgische
toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Op 31.03.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap
hanteert een investeringsbeleid gericht op een hoog dividendrendement en kapitaalbescherming op lange
termijn en ze richt zich tot institutionele en particuliere beleggers.
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Deze verrichtingsnota is beschikbaar op de website www.cofinimmo.com, onder de rubriek ‘Investeerders/Rapporten &
presentaties/Prospectus/Converteerbare obligaties 2016’.
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