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Persbericht

Nieuwe aandeelhouders voor
de Codic Groep
Codic is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling
van businessparken, kantoor-, commerciële gebouwen, shopping
centra et multifunctionele projecten, zowel in België als in Frankrijk
en Luxemburg.

Opgericht in 1970, heeft Codic in 1985 toenadering gezocht bij de
Groep Dixons, genoteerd op de Beurs van Londen. Dixons was de
enige aandeelhouder van Codic gedurende 15 jaar.  In 2000 heeft
de directie, vertegenwoordigd door vier bestuurders –
Thierry Behiels, Raphaël Guiducci, Christophe Sirot en Sophie
Goblet – 10 % van de aandelen van Codic overgekocht van Dixons.

Aangezien Codic geen deel uitmaakte van de « core business » van
Dixons en teneinde de expansiepolitiek van de Groep te
bestendigen heeft de Directie van Codic, in overleg met Dixons,
beslist een nieuw aandeelhouderschap te vormen die mogelijk
maakt haar positie te verstevigen in haar verschillende activiteiten.
Het akkoord werd heden maandag 8 december ondertekend.

Dit aandeelhouderschap wordt hoofdzakelijk gevormd door het trio
Agridec, Compagnie du Bois Sauvage en Sofina, allen
genoteerd op Euronext Brussel.  Het Management van Codic heeft
van haar kant haar belang verhoogd tot 20 %.

Door zich aldus te associëren met het Management, bewijzen de
nieuwe institutionele aandeelhouders hun vertrouwen mbt de
resultaten en de toekomstperspectieven van de Groep.

De Raad van Bestuur heeft Thierry Behiels bevestigd in zijn
functie van Gedelegeerd Bestuurder.  Hij zal de
ontwikkelingsstrategie van de Codic Groep verder zetten in de
sectoren waarin zij haar sporen heeft verdiend.
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Samenvatting van het nieuwe organigram van de
structuur van de Codic Groep

Wie zijn de belangrijkste nieuwe aandeelhouders 
van Codic ?

 Agridec, genoteerd op Euronext Brussel, beheert een roerend en
onroerend patrimonium.  Het onroerend patrimonium situeert zich
hoofdzakelijk in België, Frankrijk en de Verenigde Staten. 
www.agridec.com

 De Compagnie du Bois Sauvage is een holdingvennootschap naar
Belgisch recht die genoteerd staat op Euronext Brussels (NextPrime),
waarvan de hoofdaandeelhouder familiaal en stabiel is. Haar doel
bestaat in het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde
vennootschappen. Zij wenst getalenteerde zakenmannen en -vrouwen,
industriële of financiële, te begeleiden die in een bepaald fasevan het
bestaan van hun bedrijf op zoek zijn naar steun. Zij verleent ook hulp
bij het financieel beleid, de structuur en de stabiliteit van het kapitaal
van deze lasten.
www.bois-sauvage.be

 Sofina is een in België verankerde investeringsmaatschappij waarvan
de hoofdactiviteit bestaat in het nemen van gediversifieerde
participaties, meestal minderheidsparticipaties, in genoteerde of niet
genoteerde bedrijven.  Op die manier worden deze bedrijven actief
gesteund in hun ontwikkeling, dit in het vooruitzicht van een
investering op lange termijn.
www.sofina.be
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Om ons te contacteren:

Codic
Thierry Behiels (Gedelegeerd Bestuurder)
Véronique Bonte (Directeur Communicatie)
Terhulpsesteenweg 130 Bus 2
1000 Brussel

 +32(0)2.663.20.52 ou +32(0)479.29.46.51
 +32(0)2.672.18.51

v.bonte@codic.be
www.codic.net

Agridec
Gilbert Ekierman (Gedelegeerd Bestuurder)
Congolaan  7,
1000 Brussel

 +32(0)2.648.76.00
 +32(2).640.68.21

gekierman@agridec.com

Compagnie du Bois Sauvage
Vincent Doumier (Gedelegeerd Bestuurder)
Bois Sauvagestraat  17,
1000 Brussel

 +32(0)2.227.54.60 ou +32(0)477.69.84.53
 +32(0)2.219.25.20

vincent.doumier@bois-sauvage.be

Sofina
Wauthier de Bassompierre (General Secretary)
Kolonieënstraat 11,
1000 Brussel

 +32(0)2.551.06.52
 +32(0)2.551.06.36

wauthier.de.bassompierre@sofina.be 

- - - - -
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