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VASTNED BREIDT HAAR 

BANKENPALET UIT MET 

LENING VAN BNP PARIBAS 
 

 

BNP Paribas verstrekt nieuwe lening met looptijd van drie jaar  

 
Rotterdam, 30 oktober 2012 - Vastned, het beursgenoteerde Europese 
winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping, heeft een 
nieuwe banklening van € 31 miljoen verstrekt gekregen. 
 
Vastned verwelkomt BNP Paribas als nieuwe leningverstrekkende bank, 
waarmee zij de diversiteit in haar bankenpalet verhoogt. BNP Paribas is 
reeds een leningverstrekkende bank voor dochteronderneming Intervest 
Retail. De lening heeft een looptijd van drie jaar. 
 
Tom de Witte, Chief Financial Officer van Vastned: “Deze lening past perfect 
in onze financieringsstrategie. Een van onze voornaamste wensen op dit 
terrein is diversiteit van financieringsbronnen. Aan het begin van dit jaar 
hebben we die diversiteit verhoogd met de private placement van € 50 
miljoen; nu zetten wij een nieuwe stap door de diversiteit binnen de 
bankleningen te vergroten. Met deze nieuwe corporate lening en de 
bestaande lening aan Intervest Retail wordt BNP Paribas een belangrijke 
bank in ons bankenpalet. Het doet ons veel genoegen om onze relatie met 
deze grote Europese bank verder te intensiveren.”  
 
André Boulanger, Chief Executive Officer van BNP Paribas Nederland: “Wij 
waarderen het vertrouwen dat Vastned in ons heeft gesteld door ons te 
verwelkomen als een van haar kernbanken. Dit onderstreept de strategie 
van BNP Paribas in Nederland om haar relaties met Nederlandse 
topondernemingen met een internationaal profiel zoals Vastned verder uit te 
breiden.” 
 
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 
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zijn sterke en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De 
vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 2,1 miljard. 

 
 
 
 
Voor nadere informatie: 
 

Arnaud du Pont, Directeur Investor Relations, 010 2424310, 
arnaud.du.pont@vastned.com. 
 

 


