EMBARGO TOT 22.10.2009 – 5:40PM

Succesvolle plaatsing van een obligatielening met looptijd 5 jaar en een bruto coupon van 5,00%
voor een totaal bedrag van € 100 miljoen op de eerste inschrijvingsdag

_________________________________________________________________
Brussel, 22.10.2009, 5:40pm CET
Geen verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan of enige andere jurisdictie waar
de verspreiding onwettig zou zijn. De effecten waarvan sprake in onderstaand persbericht werden niet en zullen niet geregistreerd worden
onder de U.S.Securities Act van 1933, zoals geamendeerd, en mogen niet aangeboden, verkocht, uitgeoefend of getransfereerd worden in de
Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratieverplichting.

De uitgifte van een obligatielening van € 100 miljoen, waarvan de inschrijvingsperiode vanmorgen
van start is gegaan, kon integraal geplaatst worden in de loop van de dag. Het bruto actuarieel
rendement op uitgifteprijs bedraagt 4,54% op jaarbasis.
De netto opbrengsten van deze uitgifte laten Cofinimmo toe het geheel van haar
herfinancieringbehoeften te dekken tot midden het jaar 2011 en tevens haar financieringsbronnen te
diversifiëren zodanig dat deze vandaag minder afhankelijk zijn van de bankenmarkt.
De notering van de obligaties op Euronext Brussels werd aangevraagd. BNP Paribas Fortis, ING
België en KBC Bank hebben gezamenlijk de plaatsing gerealiseerd.

Voor meer informatie:
Ingrid Daerden
Investor Relations Manager
Tel.: +32 2 373 00 04
idaerden@cofinimmo.be

Betreffende Cofinimmo
Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring.
De onderneming bezit een portefeuille van meer dan € 3 miljard goed voor een totale oppervlakte van
1 600 000m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor‐ en zorgsector. Cofinimmo is een
onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd
op Euronext Brussels (BEL20) en Paris en geniet het Belgische fiscale Vastgoedbevak‐statuut en het Franse
fiscale SIIC‐statuut. Op 30.09.2009 bedraagt de totale beurskapitalisatie € 1,3 miljard.
www.cofinimmo.com

