Persbericht
Update verkoopproces portefeuille Triodos Vastgoedfonds
Zeist, 27 juli 2019 – Naar aanleiding van de publicatie van een onbevestigd bericht in een Brits
medium over ontwikkelingen in het verkoopproces van de portefeuille van Triodos
Vastgoedfonds, laat het fonds langs deze weg wederom weten dat concrete ontwikkelingen in dit
proces rechtstreeks gedeeld zullen worden met investeerders in het fonds en met de markt via
een persbericht. Ieder ander bericht dient beschouwd te worden als ‘geruchten in de markt’.
Het proces om de activiteiten van het fonds te beëindigen verloopt conform verwachting van de
beheerder van Triodos Vastgoedfonds. Als onderdeel van het verkoopproces heeft verkopend
makelaar BNP Paribas Real Estate informatie over de portefeuille gedeeld met geïnteresseerde
partijen. Op basis van verstrekte informatie en getoonde interesse, is een selectie van potentiële
investeerders uitgenodigd om deel te nemen aan het verdere verkoopproces.
De verwachte doorlooptijd voor het beëindigen van de activiteiten van het fonds is in lijn met de
tijdens de in december 2018 gehouden BAVA vermelde termijn, te weten zes tot twaalf maanden.
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.
Onze ervaren beleggingsteams hebben in de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger
een enorme kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening
in opkomende landen, Duurzame Voeding & Landbouw en Duurzaam Vastgoed. Wij beleggen
ook in beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame transitiethema’s. Per
ultimo 2018 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 4,2
miljard.
Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige
dochterondernemingen van Triodos Bank NV.

