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VASTNED VERKOOPT 19 

WINKELPANDEN IN FRANKRIJK 
 

 

Rotterdam, 20 juni 2013 – Vastned, het beursgenoteerde Europese 

winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping, heeft voor 
circa € 13,4 miljoen een portefeuille van 19 winkels in Frankrijk verkocht 
aan Fondis, een fonds dat beheerd wordt door AEW Europe.  

 
Als onderdeel van de strategie gericht op venues for premium shopping in 

grotere steden heeft Vastned deze portefeuille verkocht, die vooral uit 
panden in provinciesteden in Frankrijk bestaat. De portefeuille omvat een 
oppervlak van in totaal ruim 6.600 vierkante meter en kent een verwachte 

brutojaarhuur van rond € 1,0 miljoen. De 19 panden liggen verspreid over 
een groot aantal steden, waaronder Lille, Arras, Bourges, Chaumont en Dax. 

 
Vastned heeft recent verdere voortgang gemeld in de uitvoering van haar 
high street strategie door middel van de verkoop van ruim € 130 miljoen 

aan Franse non-core activa in Thoiry en Duinkerken. De overdracht van het 
object in Thoiry aan Eurocommercial Properties heeft vorige week 

plaatsgevonden. 
 

Vastned werd geadviseerd door Cushman & Wakefield en notariskantoor 
Adeline Moisy Namand. 
 

Taco de Groot, Chief Executive Officer van Vastned: "Het doet mij deugd te 
melden dat wij onze portefeuille van ‘venues for premium shopping’ 

voortdurend verbeteren door actief management. Deze transactie past in 
onze strategie die gericht is op onze kernportefeuille in markten als Parijs, 
Bordeaux, Lille, Lyon en Toulouse. Dat zijn de steden waar wij clusters 

kunnen opbouwen en sterke retailers kunnen trekken." 
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Over Vastned  

Vastned is een beursgenoteerd Europees winkelvastgoedfonds met focus op 
'venues for premium shopping'. Vastned belegt in geselecteerde 
geografische markten in Europa en Turkije, met een duidelijke focus op het 

beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden 
(“high streets”). Vastned bezit daarnaast aantrekkelijke winkelcentra en 

retail warehouses. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende 
internationale en landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een 
omvang van ongeveer € 2,0 miljard. 

 
Voor nadere informatie: 

Anneke Hoijtink, Investor Relations Manager 
Tel: 010 2424368  

 

 


