Beleid inzake bilaterale contacten
met aandeelhouders
Dit is het beleid van Vastned Retail N.V. (‘Vastned’ of de ‘Vennootschap’) inzake bilaterale contacten
met aandeelhouders zoals vereist op grond van best-practice bepaling 4.2.2. van de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit beleid is goedgekeurd door het Bestuur en is van kracht per 1 december
2017.
Vastned heeft zich ertoe verbonden een open en constructieve dialoog te onderhouden met haar
aandeelhouders, potentiële aandeelhouders en andere marktpartijen zoals financiële analisten,
bankpersoneel, personeel van aandelenbeurzen dat aandeelhouders adviseert of een rol speelt in het
faciliteren van of totstandbrengen van contact tussen Vastned en haar (potentiële) aandeelhouders.
Gesprekken met aandeelhouders vinden voornamelijk plaats tijdens algemene vergaderingen. Voorts
publiceert Vastned jaarverslagen en halfjaarverslagen, trading updates en persberichten. Vastned organiseert ook (openbare) conference calls voor aandeelhouders en andere marktpartijen na publicatie
van de jaar- en halfjaarresultaten, die live en ‘on demand’ gevolgd kunnen worden op de Vastned-website. De tijdens deze calls gegeven presentaties, indien daar sprake van is, worden op de website van
de Vennootschap gepubliceerd.
De CEO, CFO en/of Manager Investor Relations hebben regelmatig contact met (potentiële) aandeelhouders en andere marktpartijen. Dergelijke contacten spelen zich gewoonlijk af tijdens roadshows,
broker conferences, vastgoedbezichtigingen en in telefoongesprekken. Deze contacten vinden plaats
met (grote) groepen (potentiële) aandeelhouders, of op bilaterale basis.
Vastned bepaalt zelf of het ingaat op uitnodigingen tot bilateraal contact met aandeelhouders.
Vastned zal de belangen van de Vennootschap en al haar stakeholders hierbij in overweging nemen.
Het initiatief voor gesprekken met aandeelhouders kan ook van Vastned uitgaan.
Om te beoordelen of een gesprek met aandeelhouders in het belang van Vastned kan zijn, kan zij de
aandeelhouders vragen bepaalde (schriftelijke) informatie te verstrekken.
Investor Relations is de verantwoordelijkheid van de CEO.
Vastned geeft geen commentaar op marktgeruchten.
Analistenrapporten en waarderingen van analisten die voorafgaand aan publicatie aan Vastned
gestuurd worden, worden niet gecontroleerd, becommentarieerd of gecorrigeerd, anders dan op
feitelijke onjuistheden.
Gesloten periodes
In de periode van 30 dagen voorafgaand aan de publicatie van de jaar- en halfjaarresultaten neemt
Vastned een zogenaamde ‘gesloten periode’ in acht. Er zijn geen gesloten periodes vóór de trading
updates na het eerste en derde kwartaal.
In principe houdt Vastned geen besprekingen of gesprekken met (potentiële) aandeelhouders of andere marktpartijen tijdens gesloten periodes. Het Bestuur kan hiervan afwijken, indien dit in het
belang van de Vennootschap is.
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Inside information en gelijke behandeling van aandeelhouders
Vastned houdt zich aan haar wettelijke verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, bekendmaking van inside information en de gelijke behandeling van aandeelhouders.
Wijzigingen in het beleid
De Directie is gemachtigd dit beleid vast te stellen en te wijzigen en behoudt zich het recht voor van
dit beleid af te wijken.
Contact
Voor verzoeken om contact met de Vennootschap en vragen over dit beleid of de Vennootschap kunt u
contact opnemen met Manager Investor Relations, Anneke Hoijtink:
Anneke.Hoijtink@vastned.com
+31 6 31 63 73 74
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