Persbericht
Triodos Vastgoedfonds verstrekt slotuitkering aan aandeelhouders
Zeist, 9 januari 2020 – In navolging van het genomen besluit tijdens de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 29 oktober 2019 om Triodos Vastgoedfonds N.V., i.l. (“Triodos
Vastgoedfonds”) te ontbinden, neemt het fonds nu de laatste stappen in het proces om de activiteiten
te beëindigen. Morgen, 10 januari 2020, zal de slotuitkering aan aandeelhouders in het fonds worden
gedaan en zal de notering van het fonds aan Euronext Amsterdam worden beëindigd.
Slotuitkering aan aandeelhouders
Na de verkoop van de portefeuille van het fonds is er aan het begin van oktober 2019 een interim
uitkering aan aandeelhouders van Triodos Vastgoedfonds verstrekt van EUR 2,60 per aandeel. Het
fonds gaat nu over tot een slotuitkering aan aandeelhouders van EUR 0,66565 per aandeel. De
slotuitkering is hoger dan de afgegeven verwachting ten tijde van de interim uitkering als gevolg van
lager dan verwachte verplichtingen in relatie tot het proces om de activiteiten van het fonds te
beëindigen.
De slotuitkering zal op 10 januari 2020 betaalbaar worden gesteld aan aandeelhouders die ten tijde
van de opschorting van de handel op 7 januari 2020 aandelen Triodos Vastgoedfonds in het bezit
hadden. De handel werd opgeschort teneinde een ordelijk proces voor de slotuitkering te waarborgen.
Delisting Euronext Amsterdam
De notering van de aandelen Triodos Vastgoedfonds aan Euronext Amsterdam zal per 10 januari
2020 worden beëindigd.
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 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.

