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Tender offer voor maximaal 
€50 miljoen in contanten

Vastned verstrekt deze Frequently Asked Questions (FAQ) om u van dienst te 
zijn. De FAQ lichten bepaalde belangrijke informatie uit het persbericht toe, 
maar beschrijven niet alle details van de Tender Offer zoals uiteengezet in het 
persbericht. Het persbericht kan geraadpleegd worden op de website van Vast-
ned www.vastned.com op de homepage en onder Pers. Wij raden u aan om het 
gehele persbericht te lezen zodat u alle details van de Tender Offer begrijpt. Deze 
FAQ zijn op 11 april 2017 opgesteld, en indien er sprake is van latere ontwikkelin-
gen, zijn die hierin niet meegenomen.

1.  Wie biedt er aan om mijn aandelen Vastned te kopen? 

 De uitgever van de aandelen, Vastned Retail N.V., biedt aan om de gewone aandelen in het kapitaal van Vastned  

 te kopen.

2. Wat wil Vastned kopen?
 Vastned biedt aan om aandelen in te kopen voor een maximumbedrag van €50 miljoen voor niet minder dan  

 €33,69 per aandeel en niet meer dan €35,19 per aandeel in contanten. Aangezien de aandeleninkoop na de uit 

 kering van het slotdividend op 9 mei 2017 plaatsvindt, zijn deze prijzen per aandeel ex-dividend. Het voorgestel- 

 de slotdividend bedraagt €1,31 per aandeel. De minimumprijs cum-dividend zou €35,00 bedragen en de maxi- 

 mumprijs cum-dividend €36,50.

3. Wat is het doel van de Tender Offer?
 Op 11 april 2017 rondde  Vastned de verkoop van de Turkse portefeuille af. Vanwege de grote omvang van de  

 verkoop van de portefeuille zal Vastned een deel van de opbrengsten gebruiken om het opgenomen deel  

 van de doorlopende kredietfaciliteit te verlagen en om aandelen in te kopen.

 Vastned evalueert investeringsmogelijkheden kritisch, en acquisities dienen een duidelijk opwaarts potentieel  

 te hebben. De directie van Vastned, die zich bewust is van de aanzienlijke discount die het aandeel van de 

 vennootschap momenteel noteert ten opzichte van de EPRA intrinsieke waarde, is van mening dat inkoop  

 van eigen aandelen het beste alternatief is om een deel van de opbrengst van de verkoop van de Turkse entiteit  

 te investeren.

4.  Hoeveel aandelen gaat Vastned in de Tender Offer inkopen?
 Vastned biedt aan om aandelen in te kopen tot een maximum van €50 miljoen.

 Als de Tender Off er overtekend is, zullen wij alle aangeboden Vastned aandelen pro rata op of onder de defi ni- 
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 tieve inkoopprijs kopen.

5. Zullen de aangeboden aandelen als treasury shares worden gehouden, of worden de aandelen  
 ingetrokken? 

 Vastned is van plan de aangeboden aandelen als treasury shares aan te houden. Treasury shares zullen geen 

 onderdeel vormen van enig corporate event.

6. Wat wordt de inkoopprijs voor de aandelen Vastned en hoe wordt de betaling verricht? 

 Alle door Vastned in het kader van de Tender Off er ingekochte aandelen zullen voor dezelfde prijs per aandeel gekocht  

 worden, de zogenoemde defi nitieve inkoopprijs.

 Wij voeren de Tender Off er uit door middel van een reverse bookbuild proces, wat vaak aangeduid wordt als een 

 ‘veiling bij afslag'. In deze procedure kunnen houders van gewone aandelen Vastned het aantal aandelen en de prijs  

 bepalen, binnen een van tevoren aangegeven bandbreedte, waarbij ze bereid zijn die aandelen te verkopen. In dit  

 proces accepteren aandeelhouders dat de aandelen die zij aanbieden verkocht worden tegen een defi nitieve

  inkooppprijs die gelijk is of hoger dan de prijs die zij in de tender gekozen hebben. De bandbreedte van de defi nitieve  

 inkoopprijs ligt tussen de €33,69 en de € 35,19 (ex-dividend) per aandeel. De prijs waarop aandelen aangeboden   

 worden, moet een veelvoud zijn van € 0,10 per aandeel. Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen verschillende   

 aantallen aandelen aan te bieden tegen verschillende prijzen (in welk geval het mogelijk is dat alle of sommige van die  

 combinaties aanvaard worden).

 De defi nitieve inkoopprijs zal gelijk zijn aan de laagste prijs die Vastned in staat zal stellen aandelen te kopen voor  

 een totaalbedrag van €50 miljoen. Vastned zal alle aandelen voor de defi nitieve inkoopprijs kopen, zelfs als aandeel 

 houders een lagere prijs hebben aangegeven dan de defi nitieve inkoopprijs, maar Vastned zal geen aandelen kopen  

 die aangeboden zijn voor een prijs die boven de defi nitieve inkoopprijs ligt.

 Naast aanbiedingen voor een specifi eke prijs kunnen aanbiedingen ook bestens worden uitgebracht (at strike). Met  

 deze zogenoemde bestens aanbiedingen kunnen aandeelhouders de waarschijnlijkheid maximaliseren dat Vastned  

 hun aangeboden aandelen zal kopen. NB: deze optie kiezen kan het eff ect hebben dat de defi nitieve inkoopprijs   

 lager uitvalt, en kan ertoe leiden dat Vastned de aangeboden aandelen tegen de minimumprijs koopt. In het geval dat  

 alle Vastned aandelen in het kader van de Tender Off er bestens aangeboden worden, zal de defi nitieve inkoopprijs  

 gelijk zijn aan de minimumprijs.

7. Hoe gaat Vastned de Tender Offer financieren?
 In het geval de Tender Off er voltekend is, zal Vastned's totale inkoopprijs voor de aandelen €50 miljoen bedragen. Dit  

 bedrag zal betaald worden uit banktegoeden als gevolg van de verkoop van de Turkse entiteit.

8.  Wanneer kan ik mijn Vastned aandelen aanbieden?
 Vastned aandelen kunnen worden aangeboden tot de Tender Off er termijn afl oopt. De Tender Off er termijn start   

 om 7.00 CEST op woensdag 12 april 2017 en loopt tot 23.59 CEST op maandag 15 mei 2017, tenzij Vastned de   

 Tender Off er verlengt.

9.  Hoe moet ik mijn Vastned aandelen aanbieden?
 Aandeelhouders moeten beslissen of ze al hun aandelen willen aanbieden of niet, en als ze dit wel willen, voor welke  

 prijs zij deze aandelen wensen aan te bieden. Als een aandeelhouder besluit om aandelen aan te bieden dient de aan- 

 deelhouder zijn of haar fi nanciële tussenpersoon, custodian, bank of eff ectenmakelaar te instrueren aandelen voor  

 een specifi eke prijs of bestens aan te bieden.

10. Mag ik het aanbod buiten Nederland aannemen?
 De Tender Off er kan door alle Nederlandse en buitenlandse aandeelhouders worden geaccepteerd, maar de Tender  

 Off er wordt niet uitgebracht in of naar rechtsgebieden waar dit onwettig is. Vastned en de tender agent kunnen   

 niet aansprakelijk worden gesteld voor aanbiedingen van of uit naam van houders van aandelen in enig rechtsgebied  
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 waarin het uitbrengen van een Tender Off er niet strookt met de wet- of regelgeving van dat rechtsgebied of waarin  

 een aanbieding registratie of opgave bij een toezichthoudende instantie zou vereisen. Personen die enig document  

 met betrekking tot de Tender Off er hebben verkregen, dienen de plaatselijk geldende juridische beperkingen in acht  

 te nemen en na te leven. Niet-naleving van wettelijke beperkingen kan gelden als een schending van toepasselijke  

 wet- of regelgeving. Noch Vastned noch de tender agent zijn aansprakelijk in geval van schending van de toepasse- 

 lijke juridische beperkingen.

11. Als ik mijn aandelen Vastned eenmaal aangeboden heb in de Tender Offer, kan ik dan mijn aan 
 vaarding van de Tender Offer nog intrekken? 

 Ja. U kunt uw aanvaarding van de Tender Off er intrekken door een schriftelijke kennisgeving aan uw bewaarbank tot  

 het verlopen van de off er periode, d.w.z. om 23.59 CEST op maandag 15 mei 2017, of een later tijdstip of datum waartoe  

 de Tender Off er verlengd wordt. NB: de fi nanciële tussenpersoon, custodian, bank of eff ectenmakelaar kan mogelijk  

 een vroegere deadline vaststellen voor aandeelhouders om hen in staat te stellen hun aanbiedingen tijdig aan   

 Kempen & Co N.V., handelend via F. Van Lanschot Bankiers N.V. als tender agent, te communiceren.

12. Gaat u alle aangeboden Vastned aandelen op of onder de definitieve inkoopprijs kopen? 

 De Tender Off er is beperkt tot de inkoop van een totaalbedrag van €50 miljoen aan gewone Vastned aandelen.

 Indien de onder de Tender Off er op de defi nitieve inkoopprijs aangeboden aandelen (met inbegrip van de bestens aan- 

 biedingen) €50 miljoen overstijgt, zullen alle aanbiedingen op het niveau van of onder de defi nitieve inkoopprijs en  

 bestens aanbiedingen pro rata worden aanvaard. 

 Daarom is het mogelijk dat Vastned niet alle aandelen die u aanbiedt zal kopen, zelfs als u ze op of onder de defi nitieve  

 inkoopprijs aanbiedt.

13. Wat gebeurt er als ik mijn Vastned aandelen boven de Definitieve Inkoopprijs aanbied?
 Vastned aandelen die boven de defi nitieve inkoopprijs aangeboden worden, zullen niet worden gekocht.

14. Wat vindt de Raad van Bestuur van de Tender Offer?
 De Raad van Bestuur van Vastned heeft de Tender Off er goedgekeurd. Geen van de leden van de Raad van   

 Bestuur doet evenwel enige aanbeveling aan u over of u uw Vastned aandelen al of niet moet aanbieden, of over de  

 defi nitieve inkoopprijs waarvoor u uw aandelen wilt aanbieden. Aandeelhouders dienen zelf te beslissen of zij   

 hun aandelen al of niet willen aanbieden, en zo ja, hoeveel aandelen zij willen aanbieden en de inkoopprijs of -prijzen  

 waarvoor zij ze willen aanbieden. Daarbij dienen aandeelhouders de informatie in het persbericht nauwkeurig te   

 lezen, inclusief onze redenen om de Tender Off er uit te brengen. Aandeelhouders dienen de beslissing om hun   

 aandelen aan te bieden te bespreken met hun fi nanciële, belasting- en juridische adviseurs.

15. Wanneer hebt u uw besluit om de Tender Offer uit te brengen gepubliceerd?
 Vastned heeft haar intentie om de aandeleninkoop aan te vangen gepubliceerd op 8 maart 2017. Het besluit om een  

 Tender Off er uit te brengen is op 11 april 2017 in een persbericht gepubliceerd. Dit persbericht kunt u raadplegen op de  

 website van Vastned www.vastned.com onder Pers.

16. Gaan er leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen Vastned aandelen in de  
  Tender Offer aanbieden? 

 Nee. Voor zover leden van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen Vastned aandelen houden, zullen zij  

 de Tender Off er niet aanvaarden en hun Vastned aandelen niet aanbieden.

17. Wanneer en hoe gaat u mij betalen voor de Vastned aandelen die ik aanbied?
 Afh ankelijk van de proration, zal Vastned alle aangeboden aandelen inkopen voor een prijs die lager is dan de defi ni- 

 tieve inkoopprijs. Vastned zal de defi nitieve inkoopprijs naar de rekening van uw bewaarbank bij Euroclear overma- 

 ken, gelijktijdig met de overdracht van uw Vastned aandelen aan ons. De betaling van de defi nitieve inkoopprijs zal op  
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 19 mei 2017 plaatsvinden. Het is de verantwoordelijkheid van uw bewaarbank om de vergoeding aan u over   

 te maken.

18. Wat is de recente koers van mijn Vastned aandelen?
 Op 11 april 2017, de laatste beursdag voor de publicatie van de aankondiging van de Tender Off er was de slotkoers van  

 het aandeel Vastned op Euronext Amsterdam € 35,34 per aandeel. Wij dringen erop aan dat u courante 

 marktnoteringen van het aandeel Vastned raadpleegt voor u beslist of en voor welke defi nitieve inkoopprijs of -prijzen  

 u uw Vastned aandelen wenst aan te bieden.

19. Brengt het aanbieden van mijn Vastned aandelen kosten met zich mee voor mij?
 Voor aandeelhouders die hun aandelen via een bewaarbank aanbieden die in Nederland gevestigd is, zijn er geen 

 kosten verbonden aan het aanbieden, met uitzondering van kosten voor het indienen bij de bewaarbank van uw 

 kennisgeving van het aanbieden.

20. Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over de Tender Offer? 

 Voor meer informatie over de tender off er procedure en/of uw aanbod kunt u contact opnemen met uw fi nanciële  

 tussenpersoon, custodian, bank of eff ectenmakelaar.

 Ook kunt u contact opnemen met de Manager Investor Relations van Vastned. Contactgegevens vindt u onderaan  

 deze FAQ.

Over Vastned 
Vastned is een beursgenoteerd Europees winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping. Vastned 

belegt in geselecteerde steden in Europa, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste win-

kelstraten in grotere steden (“high streets”). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en 

landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.

Voor nadere informatie:

Anneke Hoijtink, Manager Investor Relations

Tel: 06 31637374
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