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Rotterdam, 9 oktober 2012- Vastned, het beursgenoteerde Europese 
winkelvastgoedfonds met focus op venues for premium shopping, versterkt 
het management team met de benoeming per 1 november 2012 van Anneke 

Hoijtink als manager investor relations. Tevens benoemt Vastned Arnaud du 
Pont tot managing director investments & operations.  

 
Anneke Hoijtink zal verantwoordelijk zijn voor de investor relations en de 

corporate communicatie activiteiten van Vastned. Anneke heeft uitgebreide 
ervaring opgedaan als analist bij Interest & Currency Consultants, en in 
investor relations bij verzekeraar Achmea en bij BinckBank. Voorts is zij 

bestuurslid van NEVIR, de Nederlandse vereniging van investor relations. 
Anneke studeerde International Economics and Finance aan de Universiteit 

van Tilburg. Zij zal rapporteren aan Taco de Groot, CEO van Vastned. 
 
Arnaud du Pont zal een nieuwe rol in het management team gaan vervullen 

en verantwoordelijk zijn voor de internationale coördinatie van de aan- en 
verkopen, de vastgoedexploitatie en het account management. Hij 

rapporteert aan Taco de Groot. Met deze uitbreiding bestaat het 
management team uit: Taco de Groot (CEO), Tom de Witte (CFO), Arnaud 
du Pont (managing director investments & operations), Marc Magrijn 

(general counsel/tax manager) en Anneke Hoijtink (manager investor 
relations).  

 
Taco de Groot, CEO van Vastned: “Ik ben zeer verheugd met de versterking 
van ons management team. Door deze uitbreiding kunnen we onze focus op 

de belangen van de diverse stakeholders verder verbeteren.” 
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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 € 2,1 miljard. 

 

Voor nadere informatie: 
 

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

 


