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Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving
Op 5 april 2019 heeft Intervest Offices & Warehouses (hierna ‘Intervest’) een op
4 april 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van Allianz SE waaruit
blijkt dat deze 6,44% van de stemrechten Intervest aanhoudt ingevolge de verwer
ving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt
in een emittent en de verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of
stemrechten, en daarmee de kennisgevingsdrempel van 5% overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving van Allianz SE
De op 4 april 2019 gedateerde kennisgeving vanwege Allianz SE bevat de volgende
informatie.
• Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van de controle over een
onderneming die een deelneming houdt in een emittent en verwerving of over
dracht van stemverlenende effecten of stemrechten
• Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
• Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en):
• Allianz SE, Koningstrasse 28, 80802 München, Duitsland
• Allianz Europe BV, Keisersgracht 484, 1017 EH Amsterdam, Nederland
• Allianz Nederland Groep, Coolsingel 139, 3000 AB Rotterdam, Nederland
• Allianz Benelux SA, Rue de Laeken 35, 1000 Brussel
• Transactiedatum: 26 maart 2019
• Overschreden drempel (in %): 5
• Noemer: 24.288.997
• Details van de kennisgeving:
A) Stemrechten

Vorige kennis
geving

Na de transactie

# stemrechten

# stemrechten

Houders van
stemrechten
Allianz SE
Allianz Benelux SA
Allianz Life Luxembourg SA
TOTAAL

Verbonden aan
effecten

Los van de
effecten

% stemrechten
Verbonden aan
effecten

0

0

1.163.236

1.563.603

6,44%

95.238

0

0,00%

1.258.474

1.563.603

6,44%

Los van de
effecten

0,00%
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• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daad
werkelijk wordt gehouden: Allianz Life Luxembourg SA wordt gecontroleerd door
Allianz Benelux SA met 99,99%. Allianz Benelux SA wordt gecontroleerd door Allianz
Nederland Groep sinds 26 maart 2019, die op haar beurt gecontroleerd wordt door
Allianz Europe BV, die op haar beurt gecontroleerd wordt door Allianz SE. Allianz SE
is geen gecontroleerde onderneming.

Aandeelhoudersstructuur
Bij Intervest is op basis van de ontvangen transparantiekennisgeving onderstaand
aandeelhouderschap bekend.
Naam

Aantal
aandelen

Datum
transparantie
kennisgeving

% op
datum
van
melding
10,66%

FPIM/SFPI (inclusief Belfius Groep)

1.788.821

24/08/16

Allianz

1.563.603

04/04/19

6,44%

Patronale Group

826.994

06/09/18

4,38%

Degroof Petercam Asset Management

773.480

19/03/19

3,18%

BlackRock

493.742

30/06/15

3,04%

Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel

18.842.357

TOTAAL

24.288.997

Varia
Dit persbericht kan op de website van Intervest worden geraadpleegd via deze link
https://www.intervest.be/nl/persberichten
De volledige kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen tevens
geraadpleegd worden op de website van Intervest via v
 olgende link:
https://www.intervest.be/nl/aandeelhoudersstructuur

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels
(INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit,
die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft
vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en
Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel,
Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen
Moerdijk - ‘s Hertogenbosch - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo.
Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m².
De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van ‘turnkey solutions’ (een totaaloplossing
op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar
Belgisch recht, Jean-Paul SOLS - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.
http://www.intervest.be/nl
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