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IMMOBEL treedt toe tot Euronext BEL Mid Index
IMMOBEL zal worden opgenomen in de BEL Mid-index, de Mid-Cap beursindex van
Euronext Brussel. De opname in deze index gaat van kracht vanaf 23 september 2019.

Euronext heeft gisteren de resultaten bekendgemaakt van de kwartaalevaluatie voor de BEL Mid index en de
opname hierin van IMMOBEL. Vanaf 26 September 2019 zal IMMOBEL deel uitmaken van de BEL Mid index van
Euronext Brussel, en niet langer van de BEL Small Index.
Deze upgrade werd besloten door Euronext Brussel, gezien de beursprestaties van IMMOBEL, zowel op basis
van het kapitalisatiecriterium van haar free float als op basis van de omloopsnelheid van haar aandeel.
“De positieve evolutie van onze resultaten over de afgelopen jaren en de regelmatige uitkering van een groeiend
dividend hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de toegenomen interesse van beleggers in ons bedrijf", verklaart
Marnix Galle, Executive Chairman of the Board.
De Groep kijkt ernaar uit om de cijfers voor het eerste semester van 2019 aan haar Aandeelhouders voor te
leggen met haar persbericht voorzien op 17 september a.s.

Meer informatie:
Karel Breda*, Chief Financial Officer van IMMOBEL Group
+32 2 422 5 350
Karel.breda@immobelgroup.com
* als vertegenwoordiger van KB Financial Services BVBA

About IMMOBEL Group:
IMMOBEL is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedprojectontwikkelaar. Sinds zijn oprichting in 1863 ontwikkelt en verkoopt de
Groep vernieuwende stedelijke projecten, met aandacht voor de noden van de steden en hun inwoners. Dankzij zijn intelligente strategie en
zijn 200 talenten, heeft IMMOBEL zijn expertise kunnen diversifiëren in de residentiële sector, de kantoor- en retailsector, gemengde
stedelijke projecten, evenals verkavelingen en de hospitalitysector. Het bedrijf behaalt een beurswaarde rond 600 MEUR waardoor het zich
als een van de marktleiders heeft kunnen opwerpen. IMMOBEL zet zijn pan-Europese expansie voort met een portefeuille van meer dan
1.000.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland) en vervult zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid door een deel van zijn winst af te staan voor de ondersteuning van goede doelen binnen de domeinen
van de Gezondheid, Cultuur en Sociale Inclusie. De Groep wendt een duurzame visie aan op het vlak van stadsontwikkeling en maakt er werk
van om een CO2-efficient bedrijf te worden. Voor meer informatie www.immobelgroup.com
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