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Niet-gereglementeerde informatie
Brussel, 17 maart om 15u

Immobel neemt 50% participatie
in Multi Tower in Brussel
45 000 m² kantoorruimte in transformatie

Op 16 maart 2020 nam Immobel een participatie van 50% in Brouckère Tower Invest NV, houder van de
zakelijke rechten op de Multi Tower gelegen aan het De Brouckèreplein in het centrum van Brussel.
Immobel verwierf de aandelen van het Amerikaanse investeringsfonds DW Partners.
Samen met Whitewood zal Immobel de transformatie en commercialisatie voortzetten van het 45 000 m²
grote kantoorgebouw uit de jaren ’60 in het centrum van Brussel aan het De Brouckèreplein. Het project
maakt deel uit van Immobel’s portefeuille in de Brusselse binnenstad, een bruisend stadsdeel in volle
herontwikkeling waar de onderneming ook de gemengde binnenstedelijke projecten De Brouckère (exAllianz) en het Muntcentrum (bpost en Stad Brussel) ontwikkelt. De geschatte einddatum voor de werken
is Q4 2021.
Projecteigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kantoortoren van 45 000 m²
Panoramisch uitzicht over Brussel
19 bovengrondse en 4 ondergrondse verdiepingen
Rationele en flexibele niveaus
BREEAM excellent
Mobiliteit: metro De Brouckère op wandelafstand, 522 ondergrondse parkeerplaatsen.
Aandeelhoudersstructuur: Immobel 50%, DW Partners 40%, Whitewood 10%
Architect: CONIX RDBM Architects
Aannemer: Cordeel
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Meer informatie:
Lian Verhoeven *, Head of Marketing & Communications
+32 2 422 53 38
Lian.verhoeven@immobelgroup.com
* als vertegenwoordiger van LV Communications BVBA

Over Immobel:
Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De groep, die teruggaat tot 1863, is gespecialiseerd in
vernieuwende grootstedelijke projecten die aansluiten bij de levensstijl van de hedendaagse gebruiker. Het bedrijf ontwikkelt gemengd
vastgoed met een variatie aan functies: wonen, werken, winkelen en ontspannen. Tenslotte is het ook actief op het gebied van verkavelingen.
Met een beurswaarde van meer dan EUR 700 miljoen en een portefeuille van meer dan 1.200.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen
(België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland), bekleedt Immobel een toonaangevende positie in het Europees
vastgoedlandschap. De groep streeft naar duurzaamheid op het vlak van stadsontwikkeling. Verder staat de onderneming een deel van haar
winst af voor de ondersteuning van goede doelen op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale integratie. Immobel stelt ongeveer 200
mensen tewerk.
Voor meer informatie: www.immobelgroup.com
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