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PERSBERICHT  
Niet gereglementeerde informatie 
Brussel, 24 september 2018 om 08u40  

 
IMMOBEL en Fort Partners zijn in exclusieve 

onderhandelingen met Four Seasons met de intentie 
een nieuw resort in Marbella, Spanje te ontwikkelen 

 

Naar aanleiding van de publicatie van verschillende artikelen in de Spaanse pers dit weekend, wensen 
IMMOBEL en Fort Partners te bevestigen dat ze in exclusieve onderhandelingen zijn met de internationaal 
gerenommeerde hotel & resort-uitbater Four Seasons om een resort in Marbella, Spanje te ontwikkelen. 
Fort Partners, een in de VS gevestigde ontwikkelaar, die onder andere projecten realiseerde zoals The Four 
Seasons at The Surf Club in Miami Beach, The Four Seasons Palm Beach en The Four Seasons in Fort 
Lauderdale, heeft met IMMOBEL een joint-venture opgericht om dit resort samen te ontwikkelen. 
 
De ontwikkeling van het project past in de strategie van IMMOBEL om haar internationale activiteiten uit 
te breiden over diverse activaklassen. 

 

Daar de transactie echter nog steeds onderhevig is aan verschillende opschortende voorwaarden, zal 
IMMOBEL hierover ten gepaste tijde in meer detail communiceren. 

 

Meer informatie: 

Alexander Hodac*, Chief Executive Officer of IMMOBEL Group 
+32 (0)2 422 53 11  
alexander.hodac@immobel.be  

* permanent vertegenwoordiger van de vennootschap AHO Consulting bvba 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelingsgroep van België. De Groep ontwikkelt en verkoopt sinds haar oprichting in 
1863 vernieuwende stadsprojecten en speelt daarbij telkens feilloos in op de noden van steden en hun inwoners. Dankzij haar dynamische 
strategie en de inzet van ongeveer 100 talentvolle medewerkers kon IMMOBEL een veelzijdige expertise uitbouwen in de segmenten 
huisvesting, kantoren, retail en verkavelingen. De beurskapitalisatie van IMMOBEL bedraagt meer dan 500 MEUR, waardoor het bedrijf 
algemeen wordt erkend als een van de marktleiders. Zijn portefeuille telt vandaag in totaal meer dan 800.000 m² in fase van ontwikkeling in 
België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen, en sinds december 2017 ook 145.000 m² in Frankrijk door de geleidelijke verwerving tegen 
2020 van de Groep Nafilyan & Partners. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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