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Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de
algemene vergadering van 29 april 20201
Gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail
Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal
gehouden worden op 29 april 2020 om 14.30 uur op de zetel,
Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem.
De agenda van de gewone algemene vergadering bevat
diverse verplichte agendapunten, zoals onder andere, de
goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 en
het dividend over boekjaar 2019. Vastned Retail Belgium
stelt tevens de herbenoeming voor van Taco de Groot als
bestuurder.

•

De Vennootschap verzoekt haar aandeelhouders om niet
fysiek aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van
aandeelhouders maar in plaats daarvan gebruik te maken
van hun mogelijkheid om te stemmen bij volmacht overeenkomstig de procedures uiteengezet in de oproeping tot
de Algemene Vergadering. Het formulier voor stemming
bij volmacht voor de aankomende Algemene Vergadering
is beschikbaar op de website van de Vennootschap www.
vastned.be, onder Investor Relations - Algemene vergaderingen.

•

De Vennootschap herinnert de aandeelhouders ook aan
hun recht om voorafgaand aan de Algemene Vergadering
schriftelijk vragen te stellen volgens de procedures uiteengezet in de oproeping tot de Algemene Vergadering, en
bevestigt dat de antwoorden zullen worden opgenomen
in de notulen van de Algemene Vergadering, die op de
website van de Vennootschap zullen worden gepubliceerd
overeenkomstig de Belgische wetgeving.

•

De aanwezigen, die toch fysiek aanwezig zouden zijn,
wordt gevraagd zich in de zaal te verspreiden en nauw
contact met andere aanwezigen te vermijden. Andere
voorzorgsmaatregelen kunnen worden toegepast op basis
van de informatie waarover de Raad van Bestuur op dat
moment beschikt.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken voor de
algemene vergadering zijn beschikbaar op www.vastned.be,
onder Investor Relations - Algemene vergaderingen.
Het jaarverslag 2019 is eveneens op de website te vinden op
de homepagina www.vastned.be en onder Investor Relations
- Publicaties - Jaarverslagen.
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen
genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart
2020, heeft Vastned Retail Belgium een aantal voorzorgsmaatregelen genomen voor de aankomende aandeelhoudersvergadering. Dit om het risico van een verdere verspreiding van
het virus te beperken alsook om het welzijn en de gezondheid
van de aandeelhouders, leden van de Raad van Bestuur,
Commissaris en medewerkers van Vastned Retail Belgium
te garanderen.
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De Vennootschap hoopt dat met deze voorzorgsmaatregelen
de Algemene Vergadering van aandeelhouders kan gehouden
worden op 29 april 2020 met behoud van zowel de rechten
als het welzijn van haar aandeelhouders. De beperkingen
op bijeenkomsten van meerdere personen in België blijven
echter verder evolueren. Vastned Retail Belgium blijft de situatie verder opvolgen en zal mogelijk verder communiceren
met betrekking tot het houden van en de wijze van deelname
aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor de agendapunten waarvoor deze toestemming
vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.
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Financiële kalender 2020
ma 4
Tussentijdse verklaring
over de resultaten
per 31 maart 2020

don 6
Bekendmaking
jaarresultaten per
31 december 2019

JAN

FEB

MRT

don 22
Tussentijdse verklaring
over de resultaten per
30 september 2020

di 28
Halfjaarlijks financieel
verslag per 30 juni 2020

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

di 12
Ex dividend date 2019
woe 13
Record date dividend 2019
vanaf don 14
Uitbetaling dividend 2019

woe 29 om 14u30
Algemene vergadering van aandeelhouders

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 topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen,
Brussel, Gent en Brugge. Verder bestaat de portefeuille uit binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en
baanwinkels van hoge kwaliteit.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
Rudi Taelemans - CEO of Elke Krols - CFO, tel. +32 3 361 05 90, www.vastned.be

2/ 2

VASTNED RETAIL BELGIUM
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem - Antwerpen
T +32 3 361 05 90
info@vastned.be
WWW.VASTNED.BE

