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Openbaarmaking van een kennisgeving ingevolge artikel 9
van de gecoördineerde statuten van Vastned Belgium NV
en artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Samenvatting van de kennisgeving
Vastned Belgium NV heeft op 2 september 2022 een transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de heer
Jan Gerard de Jonge, ingevolge de verwerving van aandelen, thans een belang van 3,02% bezit in Vastned Belgium NV.
Hij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.

Details van de kennisgeving
• Naam van de emittent: Vastned Belgium NV
• Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
• Kennisgeving door een persoon die alleen kennis geeft
• Kennisgevingsplichtige persoon: de heer J.G. de Jonge
• Transactiedatum: 30 augustus 2022
• Overschreden drempel: 3%
Overeenkomstig artikel 9 van de gecoördineerde statuten van Vastned Belgium NV werd de drempel vanaf dewelke
bij over- of onderschrijding van een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgelegd op 3% van het totaal aantal
bestaande stemrechten.
• Noemer: 5.078.525
• Details van de kennisgeving:
– Geen voorgaande kennisgeving
– Situatie die voortvloeit uit de verrichting die tot de kennisgeving aanleiding gaf: na de transactie bezit de heer de Jonge
153.190 stemrechten, weze 3,02% van de stemrechten

Over Vastned Belgium: Vastned Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op
Euronext Brussels (VASTB). Vastned Belgium investeert in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in multifunctionele winkelpanden gelegen in de populaire
winkelsteden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Verder bestaat de portefeuille uit retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. Een kleiner deel van de
portefeuille is geïnvesteerd in horeca- en residentiële units.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Vastned Belgium NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
Sven Bosman – Operational Managing Director ad interim, tel. +32 3 361 05 92, sven.bosman@vastned.be // www.vastned.be
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