Persbericht
Triodos Vastgoedfonds rondt levering panden in portefeuille af
Het fonds roept aandeelhouders op voor besluit over ontbinden Triodos
Vastgoedfonds
Zeist, 16 september 2019 - Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van
Triodos Investment Management, heeft vandaag levering van de panden in haar portefeuille
afgerond. Zowel het pand aan de Herengracht in Amsterdam als de overige panden in de
portefeuille zijn geleverd aan de respectievelijke kopers.
De opbrengst van de verkoop van de panden in de portefeuille zal in eerste instantie aangewend
worden om uitstaande financieringsfaciliteiten af te lossen en openstaande kosten te betalen.
Vervolgens heeft het fonds de intentie om binnen afzienbare termijn over te gaan tot een
materiële interim-uitkering aan aandeelhouders, vooruitlopend op een slotuitkering die naar
verwachting zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. Bij het vaststellen van de interimuitkering dient rekening gehouden te worden met lopende verplichtingen van het fonds. Zodra
meer bekend is over het moment van uitkeren aan aandeelhouders en de hoogte van de uitkering
per aandeel, zal dit gedeeld worden met de aandeelhouders in het fonds.
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Als onderdeel van het proces om de activiteiten van Triodos Vastgoedfonds te beëindigen roept
Triodos Vastgoedfonds haar aandeelhouders op voor een Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (BAvA) op 29 oktober 2019.
Op de agenda van deze BAvA staat het voorstel tot ontbinden van Triodos Vastgoedfonds per
datum van de BAvA, het voorstel tot het aanwijzen van Triodos Investment Management als
bewaarder van boeken en bescheiden na het afronden van de vereffening en het voorstel tot het
verlenen van décharge aan Triodos Investment Management en de Raad van Commissarissen
voor het gevoerde beleid tot het moment van ontbinden van het fonds.
De BAvA zal worden gehouden bij Triodos Bank op de Nieuweroordweg 1 in Zeist en vangt aan
om 9.30 uur op dinsdag 29 oktober 2019. De stukken behorende bij deze BAvA, inclusief de
agenda en toelichting, kunnen worden geraadpleegd op www.triodos-im.com/funds/triodosvastgoedfonds (onder het kopje documenten).
Over Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste CO2 neutrale beursgenoteerde
Nederlandse kantorenfonds. Het fonds belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam
beheerde panden en monumenten.
Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende,
positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies
daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol
spelen in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld.
In de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger hebben wij een enorme kennis opgebouwd
over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening in opkomende landen en
Duurzame Voeding & Landbouw. Wij beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die actief

bijdragen onze duurzame transitiethema’s. Per ultimo juni 2019 bedroeg het vermogen onder
beheer van Triodos Investment Management EUR 4,6 miljard.
Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige
dochteronderneming van Triodos Bank NV.

