Persbericht
Geneba nomineert Tom De Witte als CFRO
Amsterdam, 9 november 2015. Geneba Properties N.V. (“Geneba”)
kondigt vandaag aan dat het een Bijzondere Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (“BAvA”), te houden op 24 november 2015, bijeen
roept. Hier zullen, onder meer, de voorgenomen benoeming van dhr.
Tom de Witte als de nieuwe Chief Financial and Risk Officer en een
wijziging in de statuten op de agenda staan.
De Raad van Commissarissen heeft Tom de Witte genomineerd als nieuwe
CFRO van Geneba.
Tom de Witte (1966) heeft uitgebreide ervaring in financiële posities in de
vastgoedsector. Voor zijn nominatie als CFRO bij Geneba was Tom twaalf
jaar CFO van de Vastned Groep, die bestaat uit de beursgenoteerde
vastgoedondernemingen Vastned Retail N.V. en (tot 2011) Vastned
Offices/Industrial N.V. Voor zijn tijd bij Vastned, werkte hij als audit director in
de vastgoedgroep van Arthur Andersen en Deloitte in Rotterdam. Tom
studeerde Bedrijfseconomie en Nederlands Recht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en is Registeraccountant.
De AFM heeft de voorgenomen aanstelling van Tom de Witte als CFRO reeds
goedgekeurd na aan de gebruikelijke geschiktheids- en integriteitstesten te
hebben voldaan conform de wettelijke bepalingen in de WFT (Wet op het
Financieel Toezicht) en de gedelegeerde regels.
Na de goedkeuring van de nominatie van Tom de Witte als CFRO zal Gerrit
Littel niet langer gedelegeerd commissaris zijn en zal hij regulier lid van de
Raad van Commissarissen blijven.
Na de Rights Issue, die in december 2014 met succes voltooid is, heeft The
Catalyst Capital Group Inc. (namens de investeringsfondsen die het beheert)
haar belang in Geneba vergroot. In afwachting van goedkeuring van de
wijziging in de statuten door de aandeelhouders is de Raad van
Commissarissen voornemens om dhr. Gabriel De Alba, Managing Director
van The Catalyst Capital Group Inc. na de BAvA te benoemen tot voorzitter
van de Raad van Commissarissen. Dr. Jochen Scharpe zal aanblijven als
regulier lid van de Raad van Commissarissen.

De uitnodiging, agenda, en uitleg bij de agenda van de BAvA kan gevonden
worden op www.geneba.com en is vandaag naar alle aandeelhouders
verzonden.
Gabriel De Alba, lid van Geneba’s Raad van Commissarissen:
“We zijn verheugd dat Tom genomineerd is om bij Geneba te komen werken.
Met zijn achtergrond, ervaring, en expertise zal hij van uitgebreide
toegevoegde waarde zijn voor Geneba en daarnaast zal hij helpen om de
groeistrategie voor de lange termijn ten uitvoer te brengen. De Raad van
Commissarissen kijkt uit naar zijn benoeming en de samenwerking.”

###
Over Geneba:
Geneba Properties N.V. (“Geneba”) is een Europese commerciële
vastgoedonderneming dat haar bedrijfsactiviteiten is gestart in 2014 en is
gevestigd in Amsterdam.
Geneba beheert een vastgoedportefeuille die bestaat uit langjarig verhuurde
logistieke, licht industriële en kantoor objecten in Nederland, Duitsland en de
Baltische Staten.
De investeringsfocus van Geneba is gericht op commercieel vastgoed dat de
operationele activiteiten van haar huurders ondersteunt. De focus ligt op
logistieke en licht industriële vastgoedobjecten in Nederland, Duitsland en
Scandinavië.
De aandelen in Geneba worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder
toezicht van de AFM.
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