FORMiUUiR: f R-1
1) status van de kennisgeving
Definitief

2) Emittent
Naam INTERVEST RETAIL
dentificatienummer 0431-391-860

3) Reden voor de kennisgeving
Deelneming op 1 September 2008 (overgangsregeling)

4) Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon
Personen die in onderiing overieg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande inet bezit, de verwerving of de overdracht van effet

I

5) Kennisgevingsplichtige personen
Naam (& rechtsvorm voor reciitspersonen)
VastNed Retaii
CFB (Belglque)

ICB
Pensioenfonds
K.P. van der Mandeleiaan 43a, 3062 MB Rotterdam, Nederland ICB
Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, Belgie
Adres (voor rechtspersonen)

6) Overdrager(s),... van stemrechten (art. 7 van de wet)
Naam (& reciitsvorm voor rechtspersonen)

Adres (voor rechtspersonen)

•

Gelieve in deel II de geqevens van de personen bedoeld in punten 5 en
6 verder aan te vullen

7) Datum van drempeloverschrijding
(DD/MM/JJJJ)

8) Overschreden drempel (in %)

9) Noemer

5.078.525

Geiieve de noemer in te qeven alvorens de cijfergeqevens in te vulien

10) Details van de kennisgeving
A) Stemrechten

Na de transactie

Voor de transactie
# stemrechten

# stemrechten

Houders van stemrechten
VastNed Retail
CFB (Beigique)
jSouis-totalL^

0
0
;-

,:•,: •;::_,... • : : - r j ; \ ; , • ; : ;

TOTAAL A

% stemrechten

Verbonden aan
effecten

Los van de effecten

Verbonden aan
effecten

Los van de
effecten

3.595.529
80.431
3.6;75:;960)

0
0
0

70,80%
1,58%
72,38%,

0,00%
0,00%
O,'O0%

3.675.960

0

72,38%

i

;

0,00%

Beqinnen met "qroepen" van houders. Subtotalen berekenen en vervolgens
eindigen met de personen die "alleen" zijn. De totalen "A". "B" en "A+B" en de
"subtotalen" zullen qeactualiseerd worden na de knop <BEREKENEN> te
hebben qebruikt.

B) Financiele instrumenten

Na de transactie

Houders van financieie
instrumenten

Type financieei instrument

TOTAAL B

Vervaldatum

# stemrechten die
i<unnen verworven
Uitoefeningstermijn
worden bij de
of -datum
uitoefening van het
instrument

(met betrekking tot alle vervaidata)

% stemrechten

0

0,00%

0

0,00%

De totalen "A", "B" en "A+B" zullen pas qeactualiseerd worden na de knop
<BEREKENEN> te hebben gebruikt.

TOTAAL A+B

# stemrechten
3.675.960

% stemrechten
72,38%

I

11) Keten van gecontroleerde ondernemingen via deweike de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend gevai)
Gelieve hier te beschriiven of een schema als bijlage toe te voegen
Compagnie Financiere du Benelux (Belgique) NV wordt gecontroleerd door VastNed Retail N.V. (naamloze vennootschap naar Nederlands
recht en genoteerd op Euronext Amsterdam). Beiden zijn aandeelhouders van Intervest Retail NV (zie punt 10).

12) Wanneer stemrechten gehouden worden ingevoige voimacht voor een enkeie AV

Houder

zai niet langer / zai
opnieuw

stemrechten houden vanaf

I

13) Bijkomende informatie

A) Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

Houder

Vervaidatum
(DD/MM/JJJJ)

Type financieel instrument

Uitoefeningstermijn
of -datum

Aantai

# stemreciiten die i<unnen verworven
worden bij de uitoefening of de conversie
van iiet instrument

B) Aandeien zonder stemrechten
Houder

Gedaan te

Op

i

Aantai

L-^do^^t^
2.1 ' /<9 ^ i*O

/

(DD/MM/JJJJ)

Naam & Hoedanigheid

7 dbuCU^. cJb

Handtei<ening

