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SUCCESVOLLE PLAATSING VAN AANDELEN VAN BANIMMO IN MONTEA 
 

OPENBAARMAKING VAN KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 2 MEI 2007 
 
 
Aalst, 18 november 2014 – MONTEA (MONT/MONTP) publiceert vandaag de ontvangen kennisgeving van 
Banimmo NV, overeenkomstig de wet van 2 mei 2007. 
 
Banimmo heeft vandaag gemeld dat ze haar participatie (9,53%) in Montea heeft verkocht aan verschillende 
institutionele investeerders. Hierdoor stijgt het aantal publieke aandelen (“free float”) van Montea tot 
48,80%. 
 
Dirk De Pauw (voorzitter raad van bestuur Montea): “We wensen Banimmo van harte te danken voor het 
vertrouwen en de steun in de afgelopen jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat de verbreding van ons 
aandeelhouderschap een steun zal zijn in de verdere ontwikkeling van onze groeistrategie. Daarnaast is het 
ook een sterk bewijs van het vertrouwen van de markt in de kwaliteit van ons aandeel.“ 
 
Christian Terlinden (CEO) van Banimmo verklaart: “Sinds de beursnotering in 2006 heeft Banimmo zijn 
actieve steun verleend aan de ontwikkeling van Montea. Gezien het aantal gemengde transacties kantoren-
logistiek in de vastgoedmarkt zeldzaam werden, was de participatie in Montea niet langer van strategisch 
belang voor Banimmo. In samenpraak met de familie De Pauw, heeft Banimmo in 2014 haar participatie 
progressief verkocht. De verkoop van vandaag betekent het einde van een gemeenschappelijk avontuur 
waarop wij met voldoening terugkijken.” 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe aandeelhoudersstructuur per 18 november 20141: 
 
Aandeelhouders Aandelen % 
Familie De Pauw 1.877.003 21,44% 
Belfius Insurance Belgium 1.156.361 13,21% 
Federale Verzekeringen 875.508 10,00% 
Familie De Smet 287.381 3,28% 
Patronale Life 263.350 3,00% 
Eigen aandelen 23.346 0,27% 
Openbaar (free float) 4.271.429 48,80% 
 

TOTAAL 8.754.378 100,00% 

 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP), gespecialiseerd in logistiek 
en semi-industrieel vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten 
letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea 
waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/09/2014 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van  
619.093 m², verspreid over 37 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs 
(MONTP).  
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1  De kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur kunnen geraadpleegd worden op de website van de onderneming 

(www.montea.com) onder de rubrieken Investor relations/Aandeelhouders/Aandeelhoudersstructuur. 
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