Amsterdam, 1 December 2016

Geneba Properties kondigt aan strategische alternatieven te onderzoeken
Geneba Properties N.V. (“Geneba”) maakt vandaag bekend dat het Credit Suisse heeft
ingehuurd om als exclusieve financiële adviseur te assisteren bij het kijken naar strategische
alternatieven. Mogelijke opties zijn, onder meer, een IPO, een kapitaalverhoging, fusie,
verkoop of andere mogelijke transacties. Geneba is op zoek naar zulke alternatieven in
samenwerking met zijn grootste aandeelhouder, The Catalyst Capital Group Inc.
Dr. Wulf Meinel, CEO van Geneba:
“Na de herkapitalisatie in 2014 heeft Geneba geïnvesteerd in corporate logistieke en licht
industriële vastgoedobjecten. Onze unieke en groeiende vastgoedportefeuille bestaat uit
objecten die noodzakelijk zijn voor de kernactiviteiten van een solide groep van corporate
huurders. Onze samenwerking met Credit Suisse is een belangrijke stap in de zoektocht naar
opties om de evolutie van Geneba gestalte te geven.”
Gabriel de Alba, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geneba:
“Na de verkoop van Geneba’s belang in MoTo Object Campeon GmbH & Co. KG aan Infineon
Technologies AG heeft Geneba nu een gefocust en kwalitatief hoogstaande portefeuille van
vastgoedobjecten die een substantiële waarde vertegenwoordigen en een platform voor
gedisciplineerde groei bieden. Het zoekproces naar strategische alternatieven geeft Geneba
de gelegenheid een verscheidenheid aan opties te bekijken die waarde voor alle
aandeelhouders maximaliseren.”
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 meer dan € 785 miljoen per 30 juni 2016 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.
Over Catalyst
The Catalyst Capital Group Inc., een in 2002 opgerichte private equityfirma met meer dan $6 miljard
onder beheer, is een vooraanstaande investeerder. De missie van de firma is om risicogewogen
rendementen te behalen conform de filosofie “We buy what we can build”. De richtlijnen van Catalyst
– operationele betrokkenheid, uitmuntende analyse, aandacht voor detail, nieuwsgierigheid,
teamwork en reputatie – zijn de sleutel tot haar succes als investeerder. Het gehele team bij Catalyst
heeft meer dan 110 jaar ervaring in herstructureringen, kredietmarkten en merchant en investment
banking in Canada, de Verenigde Staten, Latijns Amerika en Europa.
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