PERSBERICHT
Aandeelhouders van Geneba keuren op BAVA alle
agendapunten goed
Amsterdam, 24 november 2015 – Tijdens de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van Geneba Properties N.V.
(“Geneba”) zijn alle agendapunten goed gekeurd.
De BAVA heeft onder andere de voorgenomen aanstelling van dhr. Tom De Witte
(1966) tot Chief Financial and Risk Officer van Geneba goed gekeurd. Voorheen was
Tom CFO van Vastned Group. Na Tom’s aanstelling is Gerrit Littel niet langer een
gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen en zal hij als regulier lid
aanblijven. Ook heeft de Raad van Commissarissen dhr. Gabriel De Alba, Managing
Director van The Catalyst Capital Group Inc., verkozen tot haar voorzitter, nadat de
aandeelhouders een wijziging van Geneba’s statuten hadden goedgekeurd. Dr.
Jochen Scharpe zal als regulier lid van de Raad van Commissarissen aanblijven.
Wulf Meinel, CEO:
“Geneba heeft dit jaar significante vooruitgang geboekt in de implementatie van haar
groeistrategie door te investeren in de toekomst en haar portefeuille uit te breiden. Ik
wil graag de Raad van Commissarissen en alle aandeelhouders bedanken voor hun
vertrouwen en bij Tom officieel welkom heten bij Geneba. Ik kijk uit naar de
samenwerking.”
Andere agendapunten die zijn goed gekeurd zijn:




Statutenwijziging
Machtiging tot uitvoering van de notariële akte van statutenwijziging
Mandaat intrekken aandelen

Ga voor meer informatie naar www.geneba.com

###

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 is eigenaar van en beheert een vastgoedportefeuille van circa € 680 miljoen
die bestaat uit langjarig verhuurd commercieel vastgoed op strategische locaties met
een focus op logistieke, licht industriële en kantoor objecten in Duitsland en
Nederland.

De investeringsfocus van Geneba is gericht op commercieel vastgoed dat de
operationele activiteiten van haar huurders ondersteunt en waar ze zich thuis voelen.
De focus ligt op logistieke en licht industriële vastgoedobjecten in Nederland en
Duitsland. De aandelen in Geneba worden verhandeld op NPEX. Geneba valt onder
toezicht van de AFM.
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