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AVA VASTNED KEURT ALLE 
VOORSTELLEN GOED 

       
 
Rotterdam, 22 april 2013 – De aandeelhouders van Vastned, het Europese 
vastgoedfonds dat focust op venues for premium shopping, hebben op 19 
april 2013 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) alle 
voorstellen die ter stemming zijn gebracht goedgekeurd. De belangrijkste 
besluiten zijn hieronder weergegeven. 
 
Aanpassing dividendbeleid 
Tijdens de AvA is de aanpassing van het dividendbeleid voorgelegd en 
aangenomen met ingang van 2012. Op basis van het nieuwe dividendbeleid 
wordt tenminste 75% van het direct beleggingsresultaat per aandeel als 
dividend uitgekeerd, met de ambitie om het dividend jaarlijks te laten 
groeien. Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op 
een aantrekkelijk niveau staat. De tussentijdse uitkering van een interim-
dividend ter hoogte van 60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel 
over het eerste halfjaar blijft gehandhaafd. Dit nieuwe dividendbeleid is 
geheel in lijn met Vastned’s strategie en zal leiden tot een stabieler en 
voorspelbaarder dividend. 
 
Vaststelling dividend over 2012 
De AvA heeft het dividendvoorstel van € 2,55 per aandeel in contanten voor 
het jaar 2012 goedgekeurd. Aangezien op 27 augustus 2012 reeds een 
interim-dividend van € 1,01 is uitgekeerd, bedraagt het slotdividend € 1,54 
per aandeel in contanten. Op 23 april 2013 noteert het aandeel Vastned ex-
dividend. Het slotdividend wordt op woensdag 22 mei 2013 betaalbaar 
gesteld. 
 
Statutenwijziging 
De statuten zijn gewijzigd, zodat de Spaanse dochtervennootschap Hispania 
Retail Properties S.L. voldoet aan de vereisten die gelden voor het Spaanse 
fiscale SOCIMI-regime en de statuten in lijn zijn met de Wet Bestuur en 
Toezicht, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Tot slot wordt de 
juridische naam van Vastned Retail N.V. voortaan met een kleine n 
geschreven.  
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Tijdens de AvA zijn daarnaast de volgende punten ter stemming voorgelegd 
en aangenomen: 
- Vaststelling van de jaarrekening 2012  
- Decharge van de leden van de Directie 
- Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen 
 
De exacte stemuitslagen zijn opgenomen in de bijlage bij dit persbericht. 
 
Over Vastned  
Vastned is een Europees winkelvastgoedfonds met een focus op venues for premium 
shopping. Er wordt belegd in geselecteerde geografische markten in Europa en Turkije, 
waarbij Vastned zich richt 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. 
 
 
Verdere informatie: 
 
Anneke Hoijtink, Manager Investor Relations  
+31 010 2424368  
+31 631637374 
anneke.hoijtink@vastned.com 
 



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL VAN 19 april 2013

STEMUITSLAGEN

aantal geldig 
uitgebrachte 

stemmen

percentage van 
het geplaatste 

kapitaal
aantal stemmen in procenten      

Agendapunt voor tegen onthouding voor tegen
4 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2012

7.040.454 37,0% 7.040.306 148 0 100,0% 0,0%

6 Voorstel tot het vaststellen van het nieuwe dividendbeleid met ingang van 
2013 6.830.396 35,9% 6.652.571 171.441 6.384 97,5% 2,5%

7 Voorstel tot het vaststellen van het nieuwe dividendbeleid met ingang van 
2012 6.963.254 36,6% 6.955.521 1.349 6.384 100,0% 0,0%

8 Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2012 
7.043.152 37,0% 7.043.006 146 0 100,0% 0,0%

9 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie
7.063.254 37,1% 6.886.561 176.693 0 97,5% 2,5%

10 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen 7.037.695 37,0% 6.941.104 96.591 0 98,6% 1,4%

11 Wijziging statuten Vastned Retail N.V.
7.043.154 37,0% 7.030.028 12.049 1.077 99,8% 0,2%

Het geplaatste kapitaal van Vastned Retail N.V.bestond per 19 april 2013 uit 19.036.646
gewone aandelen, elk met een nominale waarde van 5 euro. Percentages zijn afgerond.
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