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Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor
de algemene vergadering van 24 april 20191
Gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail
Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die
zal gehouden worden op 24 april 2019 om 14.30 uur op
de maatschappelijke zetel, Generaal Lemanstraat 74,
2600 Berchem.

Vastned Retail Belgium stelt de herbenoeming voor van
Lieven Cuvelier als onafhankelijke bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur en Anka Reijnen als onafhankelijke
bestuurder. Ludo Ruysen wordt voorgedragen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Verder staat ook de
herbenoeming van de commissaris op de agenda.

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat
diverse verplichte agendapunten, zoals onder andere,
de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag
over boekjaar 2018 en de vaststelling van het dividend over
boekjaar 2018.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken voor de
algemene vergadering zijn beschikbaar op www.vastned.be,
onder Investor Relations - Algemene vergaderingen.
Het jaarverslag 2018 is eveneens op de website te vinden op
de homepagina www.vastned.be en onder Investor Relations Publicaties - Jaarverslagen.
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woe 24 om 14u30
Algemene vergadering van aandeelhouders
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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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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
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