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VASTNED VERBETERT HIGH STREET 

PROFIEL IN FRANKRIJK DOOR 

VERKOPEN EN NIEUWE HIGH STREET 

VERHURING IN BORDEAUX 
 
  
Rotterdam, 8 maart 2013 – Vastned, het beursgenoteerde Europese 

winkelvastgoed fonds met focus op venues for premium shopping, heeft voor 
€ 12 miljoen aan non-core vastgoedbeleggingen in Augny, Frouard en Nice 

verkocht. Tevens heeft Vastned de Italiaanse cosmeticaketen KIKO als 
huurder in Bordeaux toegevoegd. 

  
In het kader van haar strategie met focus op high street shops heeft 
Vastned retail warehouses in Augny, Frouard en Nice verkocht. Alle panden 

lagen buiten de stad, en voldeden daarom niet aan het high street profiel. 
Vastned zal de opbrengst gebruiken om high street shops te verwerven en 

de balans verder te versterken. 
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Tevens heeft Vastned een aantrekkelijk huurcontract met het Italiaanse 
KIKO getekend. De trendy cosmeticaketen vervangt Oxbow op Rue Saint 
Catherine 35-37 in Bordeaux. De bruto verhuurbare oppervlakte van de 

winkel bedraagt 277 vierkante meter. KIKO is een snel groeiende 
winkelketen met 450 winkels in zes landen.  

 
Taco de Groot, Chief Executive Officer van Vastned: 'Deze verkopen in 
combinatie met die van de retail warehouse in Seclin aan het eind van 2012 

leiden tot een verdere verbetering van het high street profiel in Frankrijk. 
High street shops zijn, zeker tegenwoordig, bijzonder in trek bij retailers die 

willen uitbreiden. Ik ben er trots op dat het harde werk van ons Franse team 
heeft geleid tot een nieuw huurcontract met KIKO voor een van onze high 

street shops in Bordeaux, die wij in 2011 hadden verworven.' 
 
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. 
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