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Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
(Artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving

Overeenkomstig de Transparantiewet kondigt Vastned Retail Belgium NV aan een transparantiekennisgeving te hebben 
ontvangen op 9 mei 2018, waaruit blijkt dat de stemrechten verbonden aan de aandelen Vastned Retail Belgium die door 
Capfi Delen Asset Management NV, met maatschappelijke zetel Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen, worden 
aangehouden, de statutaire drempel van 3% van het totaal van de bestaande stemrechten onderschrijden.

2. Inhoud van de kennisgeving

De op 9 mei 2018 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

• Reden voor de kennisgeving: 
Onderschrijding van de laagste drempel 
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

• Kennisgeving door: 
Een persoon die alleen kennis geeft 

• Kennisgevingsplichtige personen: 
Capfi Delen Asset Management NV, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen 

• Transactiedatum: 
7 mei 2018 

• Overschreden drempel (in %): 
3% (drempelonderschrijding) 

• Noemer: 
5.078.525 

• Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten Vorige 
kennisgeving Na de transactie

# stemrechten # stemrechten % stemrechten

Houders van stemrechten Verbonden 
aan effecten

Los van 
de effecten

Verbonden 
aan effecten

Los van 
de effecten

Capfi Delen Asset Management NV 209.855 150.000 2,95%

TOTAAL 209.855 150.000 2,95%
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Over Vastned Retail Belgium. Vastned Retail Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) 
waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch 
commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden 
Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en 
baanwinkels van hoge kwaliteit). De GVV wenst op termijn voor 75% geïnvesteerd te zijn in core city assets.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 
VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, 
Taco de Groot, Rudi Taelemans of Reinier Walta, tel +32 3 361 05 90, www.vastned.be

• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
We verwijzen hiervoor naar de volledige kennisgeving. 

• Bijkomende informatie: 
Vrijstelling conform art. 11 van de Transparantiewet

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Vastned Retail Belgium worden geraadpleegd via deze link: 
http://www.vastned.be/nl/retail/

De kennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur kunnen op de website van Vastned Retail Belgium NV worden 
geraadpleegd via volgende link: http://www.vastned.be/nl/retail/corporate/corporategovernance/aandeelhouderschap/
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