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ANTWERPEN, 25 MAART 2016

Gereglementeerde informatie - 

embargo tot 25.3.2016, 8.00 uur

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor 
de gewone algemene vergadering van 27 april 2016 

Gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail 
Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda 
voor de gewone algemene vergadering van aandeel-
houders die zal gehouden worden op 27 april 2016 om 
14.30 uur. 

De agenda van de algemene vergadering bevat diverse 
verplichte agendapunten, zoals onder andere, de vast-
stelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over 
boekjaar 2015 en de vaststelling van het dividend over 
boekjaar 2015. 

Vastned Retail Belgium stelt de herbenoeming voor van 
Jean-Pierre Blumberg als ona� ankelijke bestuurder en 
voorzitter van de raad van bestuur. Anka Reijnen wordt 
voorgedragen als ona� ankelijke bestuurder van de 
vennootschap. 

Verder stelt Vastned Retail Belgium voor om Ernst & 
Young als commissaris van de vennootschap te benoemen 
voor een periode van drie jaar.

De hernieuwing van de machtiging voor de verkrijging 
van eigen e� ecten en de hernieuwing van de machtiging 
van het toegestaan kapitaal staan eveneens op de agenda 
van de algemene vergadering.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken zijn 
beschikbaar op www.vastned.be, onder 
Investor Relations/Beleggersinformatie/Algemene 
aandeelhoudersvergadering. 

Het jaarverslag 2015 is eveneens op de website te vinden 
op de homepagina van www.vastned.be en onder 
Investor relations/Jaarverslagen en wettelijke documenten. 

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 premium city high street shops (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden 

Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge), high street shops (binnenstadswinkels buiten de premium steden) en in non-high street 

shops (retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit). De GVV wenst op termijn voor 75% geïnvesteerd te zijn in premium city 

high street shops.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 
VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, 
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel +32 3 287 67 87, www.vastned.be

 

DEC JAN FEB
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Algemene vergadering van aandeelhouders

MEI
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