Geneba Properties kondigt resultaten van de Bijzondere Algemene Vergadering van
Aandeelhouders aan
Aandeelhouders keuren interim-uitkering van EUR 112 miljoen goed

AMSTERDAM – 30 December 32016 - Geneba Properties N.V. (“Geneba” of de “Vennootschap”)
maakt vandaag de resultaten bekend van de Bijzondere Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (“BAVA”) die 30 december 2016 te Amsterdam is gehouden. Tijdens de BAVA
heeft meer dan 99,9% van de aandeelhouders een interim-uitkering voor het boekjaar 2016
ter waarde van ongeveer EUR 112 miljoen, ofwel EUR 1.15 per aandeel, goed gekeurd in
contanten uit te keren aan de houders van Certificaten in Geneba (“Geneba”).
De stemming op de BAVA en de goedkeuring van de interim-uitkering volgen op de verkoop
van MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG (“MoTo”).
Dr. Wulf Meinel, CEO van Geneba:
“Geneba is vandaag een veel sterker bedrijf dan tijdens de oprichting in 2013. Dit is het
resultaat van, eerst, een gerichte en duidelijk gekozen nieuwe portefeuillestrategie en,
vervolgens, een succesvolle kapitaalverhoging middels een Rights Issue en het investeren van
de opbrengsten conform het business plan. Met de substantiële en positieve vooruitgang die
we hebben geboekt heeft het bedrijf waarde kunnen toevoegen voor aandeelhouders en
voordeel kunnen halen uit toekomstige kansen. We waarderen de steun van al onze
aandeelhouders en kijken uit naar de volgende stappen in de evolutie van Geneba.”
Gabriel de Alba, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Geneba:
“Namens de Raad van Commissarissen wil ik mijn dank uitspreken aan alle aandeelhouders van
Geneba, in het bijzonder de minderheidsaandeelhouders, voor hun steun. Voor Geneba
stonden de afgelopen paar jaar in het teken van grote veranderingen, blijkens alleen al de 17
acquisities in de laatste 18 maanden. Het vermogen waarde toe te voegen voor alle
aandeelhouders middels de uitkering van een kapitaaloverschot is een belangrijk teken van de
kracht van de Vennootschap. We zullen ook in de toekomst op zoek blijven gaan naar kansen
voor groei en waardecreatie waar alle aandeelhouders van kunnen profiteren.”
De uitkering zal plaatsvinden in overeenstemming met artikel 30 van de statuten van de
Vennootschap via NPEX, na inhouding van eventueel in Nederland van toepassing zijnde
dividendbelasting, en zal uitgekeerd worden aan houders van Certificaten op de
Registratiedatum (3 januari 2017, 8 AM CET). Vereffening zal plaats vinden vanaf de
Vereffeningsdatum (3 januari 2017)
Voor meer informatie over de MoTo transactie verwijzen we naar het persbericht van Geneba
van 18 november 2016. Voor meer informatie over de uitkering verwijzen we naar het
persbericht van 15 december 2016. Beide persberichten zijn beschikbaar op 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 € 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.
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