PERSBERICHT

Aandeelhouders Geneba keuren alle agendapunten
goed op AVA
Amsterdam, 17 mei 2016 – De aandeelhouders van Geneba Properties N.V.
(“Geneba”) hebben alle agendapunten goedgekeurd tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) die vandaag werd gehouden.
De AVA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2015 goedgekeurd. Geneba heeft
over 2015 een positief direct beleggingsresultaat (Funds From Operations - FFO)
van € 25,9 miljoen gerealiseerd. De waarderingen van vastgoedobjecten en
derivaten hebben geleid tot een netto resultaat van € 30,2 miljoen (2014: € 7,1
miljoen negatief). Om de groeistrategie van Geneba verder gestalte te geven heeft
de AVA het agendapunt om geen dividend uit te keren goedgekeurd.
Andere agendapunten die zijn goedgekeurd zijn:
•
•

•

Décharge van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
Machtiging van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan om aandelen
uit te geven en om rechten toe te kennen om in te schrijven voor aandelen en
tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen of
het toekennen van rechten om in te schrijven op aandelen
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. wordt aangewezen als externe
accountant	
  

Ga voor meer informatie naar www.geneba.com
###
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 meer dan € 730 miljoen 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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