Persbericht
Geneba publiceert agenda van BAVA
Amsterdam, 11 augustus 2017 - Geneba Properties N.V. (“Geneba” of de
“Onderneming”) kondigt vandaag aan dat zij haar Bijzondere Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) houdt op 29 augustus 2017 om
14.00 uur.
Op de agenda van de BAVA staan, onder andere, de volgende punten waarover
gestemd zal worden: aanvaarding van de terugtreding van dhr. G. de Alba, mw. J. M.
Mooiweer-Hogeslag en dhr. J. Scharpe uit de Raad van Commissarissen van Geneba
en decharge van dhr. G. de Alba, mw. J. M. Mooiweer-Hogeslag en dhr. J. Scharpe
als leden van de Raad van Commissarissen over de periode van 1 januari tot en met
5 juli 2017.
Daarnaast zullen aanwezige aandeelhouders de kans hebben vragen te stellen met
betrekking tot het eenmalige bod in contanten op de overblijvende 13,44% van de
uitstaande certificaten (de “Certificaten”) in Geneba (het “Eenmalige Bod”).
De uitnodiging, agenda, toelichting op de agenda en overige informatie voor de BAVA
zijn beschikbaar via www.geneba.com onder Investor Relations/General Meeting en
zijn vandaag aan de aandeelhouders gezonden.
EINDE
Over Geneba
Geneba Properties N.V. (“Geneba”) is een Europese commerciële
vastgoedonderneming die in 2014 haar bedrijfsactiviteiten is gestart en gevestigd is in
Amsterdam. Geneba is eigenaar en beheerder van een vastgoedportefeuille met een
waarde van ongeveer dan € 540 miljoen per 28 februari 2017 die voornamelijk bestaat
uit langjarig verhuurd commercieel vastgoed in Duitsland en Nederland.
De beleggingsstrategie van Geneba is gericht op zakelijke vastgoedobjecten die de
activiteiten van haar huurders ondersteunt en hen een operationele thuisbasis biedt.
De nadruk bij beleggingen ligt op logistieke en licht industriële vastgoedobjecten in
Duitsland en Nederland. De aandelen Geneba worden verhandeld op NPEX. Geneba
valt onder toezicht van de AFM. Ga voor meer informatie naar www.geneba.com.
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