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Vastned koopt voor een totaalbe-
drag van € 29,9 miljoen eigen aan-
delen in

Amsterdam, 17 mei 2017 – Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming 
met focus op venues for premium shopping, koopt in totaal 849.846 aandelen in voor een totaalbe-
drag van € 29,9 miljoen.

Vastned bracht op 11 april 2017 een tender offer uit voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde 
van maximaal €50 miljoen, waarvoor een gedeelte van de verkoopopbrengsten van de volledige Turkse 
portefeuille gebruikt werd. Vastned aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden om tot 15 mei 2017 
23:59 uur CEST hun aandelen aan te bieden voor een maximumprijs van €35,19. 

Een totaal aantal van 849.846 aandelen Vastned werd aangeboden, waarvoor beleggers die op of onder 
de defi nitieve inkoopprijs aandelen aanboden, €35,19 per aandeel zullen ontvangen. Vastned zal aande-
len inkopen voor in totaal €29,9 miljoen. 

De aandeleninkoop wordt op 19 mei 2017 afgewikkeld. De ingekochte aandelen worden niet inge-
trokken, maar worden aangehouden als treasury shares. Aansluitend op de afwikkeling daalt het aantal 
uitstaande aandelen van 19.036.646 naar 18.186.800.

Vastned bevestigt haar eerder aangekondigde verwachting van een direct resultaat over 2017 van €2,10 
tot €2,20 per aandeel.

Over Vastned 
Vastned is een beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op “venues for 
premium shopping”. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa, met een duidelijke focus 
op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned 
zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille 
heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard.
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