PERSBERICHT
Geneba investeert in licht industrieel vastgoed ten
noordoosten van München
Amsterdam, 5 februari 2016 - Geneba Properties N.V. (“Geneba”) heeft een
kwalitatief hoogwaardig automotive distributie en licht industrieel
vastgoedobject ten noordoosten van München gekocht. Hiermee voegt Geneba
het achtste vastgoedobject toe aan haar portefeuille sinds de Rights Issue, na
vijf eerdere acquisities in Duitsland en twee in Nederland.
De nieuwe investering in Mamming voegt nog eens 14.000 m² aan hoogwaardige
distributie en licht industriële ruimte toe aan de portefeuille van Geneba. Het
vastgoedobject is voor lange termijn verhuurd aan een bekende Duitse toeleverancier
van de automotive industrie. Het vastgoedobject is ontwikkeld door de regionale
investeerder Apfelböck Vermögensverwaltung.
Wulf Meinel, CEO Geneba Properties:
“Dit is onze achtste vastgoed acquisitie sinds december 2014. We hebben onze groei
strategie consequent geïmplementeerd met de focus op logistieke en licht industriële
vastgoedobjecten waarbij we onze huurders kunnen ondersteunen in hun operationele
activiteiten. Wij kijken uit naar een langdurige samenwerking met deze sterke Duitse
huurder die met zijn automotive achtergrond perfect bij Geneba’s strategie past.”
De acquisitie is deels gefinancierd met de opbrengsten van de Rights Issue. De
financiering is verstrekt door DG HYP.
Geneba is geadviseerd door Clifford Chance (juridisch) en JENYON GmbH Property
Consultants (advies) gedurende de transactie. Realogis trad op als makelaar.
###
Over Geneba
Geneba Properties N.V. (“Geneba”) is een Europese commerciële
vastgoedonderneming die haar bedrijfsactiviteiten is gestart in 2014 en is gevestigd in
Amsterdam.
Geneba is eigenaar van en beheert een vastgoedportefeuille van meer dan € 750
miljoen die bestaat uit langjarig verhuurd commercieel vastgoed op strategische
locaties.
De investeringsfocus van Geneba is gericht op commercieel vastgoed dat de
operationele activiteiten van haar huurders ondersteunt en waar ze zich thuis voelen.
De nadruk 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. Voor meer informatie zie www.geneba.com.
Dit is een vertaling van het Engelstalige bericht
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