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Vastned wil Marieke Bax in RvC 
 

Benoeming op agenda komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 

Rotterdam, 21 maart 2012 – Vastned, het Europese vastgoedfonds met een focus 

op venues for premium shopping, draagt mevrouw Marieke Bax voor als lid van de 

Raad van Commissarissen (RvC). De benoeming staat op de agenda van Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van 2 mei 2012 (AVA), die Vastned vandaag 

publiceert. Daarnaast wordt de AVA voorgesteld om de heer Pieter Verboom te 

herbenoemen tot lid van de RvC. 

 

Marieke Bax heeft ruime ervaring opgedaan bij internationaal opererende en 

beursgenoteerde ondernemingen vanuit diverse disciplines. Met name haar ervaring 

bij Sara Lee Corporation op het vlak van fast moving consumer goods heeft 

belangrijke raakvlakken met pan-Europese retail. Verder maken haar uitgebreide 

kennis op het vlak van corporate governance en haar ervaring als lid van de RvC 
van CSM Nederland BV haar een waardevolle toevoeging aan de RvC van Vastned. 

Bax is ook lid van de Raad van Toezicht van respectievelijk het Frans Hals Museum, 

het Fonds Podiumkunsten en De Kleine Komedie. Tot slot is zij lid van de Monitoring 

Commissie ‘Talent naar de Top’.  

 

Voor Vastned-commissaris Pieter Verboom verloopt de tweede zittingstermijn per 

mei 2012. Hij is voor herbenoeming beschikbaar en de RvC stelt dit dan ook aan de 

vergadering voor. 

De heer Klaas Westdijk, vicevoorzitter van de RvC, zal per sluiting van de AVA op 

2 mei 2012 aftreden. De heer Westdijk komt in verband met het bereiken van de 

maximale benoemingstermijn niet in aanmerking voor herbenoeming. 

  

De AVA van Vastned zal plaatsvinden op 2 mei 2012 vanaf 15.00 uur in het Hotel 

de l’Europe te Amsterdam.  

 

Agendapunten van de AVA bevatten onder andere de vaststelling van de 

jaarrekening 2011, de vaststelling van het slotdividend 2011, decharge van de 
Directie, decharge van de RvC, remuneratie van de RvC en de (her)benoeming van 

leden van de RvC. 

 

De volledige agenda met aandeelhouderscirculaire is te vinden op 
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www.vastned.com, onder <Investor Relations>, <AvA>. Het Jaarverslag 2011 is 

eveneens op de website te vinden onder <Pers & Publicaties>, <Jaarverslag>. 

 

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 € 2,1 miljard. 

 

 
Nadere informatie: 

 

Arnaud du Pont, Director Investor Relations, 010 2424310 

arnaud.du.pont@vastned.com 
 


