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Cofinimmo tilldelas Sustainable Growth Award
2021, som delas ut av Euronext Brussels
Vid den nyårsceremoni som gemensamt anordnades av Euronext Brussels och Guberna den 18.01.2022,
tilldelades Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) Sustainable Growth Award 2021, som delas ut av Euronext
Brussels.
Utmärkelsen, som uteslutande baseras på mätbara siffror, delas ut till bolag noterade på Euronext Brussels
som visat upp den starkaste hållbara tillväxten under det gångna decenniet.
Det rör sig om en klassificering som kombinerar ESG-poängen (som tilldelas av tre specialiserade företag:
Refinitiv, Sustainalytics och Vigeo Eiris) med resultatet för aktien de tio senaste åren.

Vård- och omsorgsboende
Oleiros (Spanien)
BREEAM Excellent

Kontorsfastighet Quartz
Centrala affärsdistriktet Bryssel (Belgien)
BREEAM Excellent

Jean-Pierre Hanin, VD för Cofinimmo: ”Detta Sustainable Growth Award 2021 från Euronext innebär ett
tydligt erkännande av vårt historiska och fortlöpande åtagande i fråga om CSR – ett område som Cofinimmo
varit föregångare på sedan 2008 och som utgör en integrerad del av vårt DNA. Genom att grunda oss på en
vetenskaplig metod syftar vi till att till 2030 ha minskat energiintensiteten i vår fastighetsportfölj med 30 %
jämfört med 2017. Därmed ligger vi helt i linje med COP21-målen. Alla våra team står bakom detta ambitiösa
mål. Priset innebär en fantastisk motivation för att fortsatt anstränga oss än mer och bidra till att skapa en
mer hållbar miljö.”
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För mer information:
Philippe Etienne
Head of External Communication
Tel.: +32 2 373 60 32
petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele
Head of Investor Relations
Tel.: +32 2 777 14 08
lnachtergaele@cofinimmo.be

Om Cofinimmo:
Cofinimmo har förvärvat, utvecklat och förvaltat hyresfastigheter i över 35 år. Företaget har en portfölj som är spridd
över Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Finland, Irland, Italien och Storbritannien, med ett ungefärligt
värde på cirka 5,6 miljarder euro. Med hänsyn till den sociala utvecklingen har Cofinimmo uppdraget att göra
högkvalitativa vård-, boende- och arbetsmiljöer tillgängliga för sina partners/hyresgäster, som användarna har direkt
nytta av. ’Caring, Living and Working - Together in Real Estate‘ är uttrycket för detta uppdrag. Tack vare sin expertis har
Cofinimmo byggt upp en fastighetsportfölj för hälso- och sjukvård på cirka 3,6 miljarder euro i Europa.
Som ett oberoende företag som tillämpar högsta standard för bolagsstyrning och hållbarhet erbjuder Cofinimmo sina
hyresgäster tjänster och förvaltar sin portfölj genom ett team med över 145 anställda i Bryssel, Paris, Breda, Frankfurt
och Madrid.
Cofinimmo är noterat på Euronext Bryssel (BEL20) och drar nytta av REIT-systemet i Belgien (RREC), Frankrike (SIIC) och
Nederländerna (FBI). Dess verksamhet övervakas av Financial Services and Markets Authority (FSMA), den belgiska
tillsynsmyndigheten.
2021.12.31 uppgick Cofinimmos totala börsvärde till cirka 4,5 miljarder euro. Företaget tillämpar en investeringspolicy
som syftar till att erbjuda en socialt ansvarstagande och långsiktig lågriskinvestering som genererar en regelbunden,
förutsägbar och växande utdelning.

www.cofinimmo.com
Följ oss på:
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