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Persbericht 
Gereglementeerde informatie 

Antwerpen, 27 april 2020, 19:00 CET 

Aanvullende informatie betreffende de gewone en buitengewone algemene 

vergadering van aandeelhouders van vrijdag 8 mei 2020 

De vergaderingen gaan door zonder fysieke deelname van de aandeelhouders. 

VGP neemt akte van het feit dat de federale regering in het kader van de huidige COVID-19 crisis heeft 

beslist om bijzondere maatregelen af te kondigen voor de organisatie van gewone en buitengewone 

algemene vergaderingen van Belgische vennootschappen.  

VGP verwijst naar de oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van 

aandeelhouders van 8 mei 2020, zoals bezorgd aan de aandeelhouders op naam en zoals gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad en De Tijd op 8 april 2020 en beschikbaar op de website van de 

Vennootschap. 

In de oproeping vermeldt de raad van bestuur dat, afhankelijk van de evolutie van de situatie van Covid-

19 en de goedkeuring van een Belgische wet of besluit dat van toepassing is op de organisatie van de 

algemene vergaderingen, de Vennootschap verder zal communiceren met betrekking tot de 

aanwezigheid en de organisatie van de vergaderingen door middel van een persbericht.  

Bijgevolg is het aandeelhouders niet toegelaten om fysiek aanwezig te zijn tijdens de gewone en 

buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op 8 mei 2020.  

De aandeelhouders zullen hun stemrecht kunnen uitoefenen hetzij op afstand via een brief, hetzij via 

een volmacht verleend aan de heer Dirk Stoop, CFO van de Vennootschap. 

De benodigde formulieren voor stemming per brief en deelname bij volmacht voor beide algemene 

vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de onderneming (www.vgpparks.eu). 

Ten slotte heeft de raad van bestuur besloten dat de aandeelhouders alleen gebruik kunnen maken van 

de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Ook hier wordt verwezen naar de procedures die 

in dit verband worden vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen. De antwoorden op de 

schriftelijke vragen zullen uiterlijk op 8 mei 2020, voorafgaand aan de stemming, op de website van de 

onderneming (www.vgpparks.eu) beschikbaar worden gesteld. 

Echter, in afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen, dienen 

de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de 

Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergaderingen 

te bereiken, te weten uiterlijk op maandag 4 mei 2020 (per e-mail naar dirk.stoop@vgpparks.eu). 

VGP hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijft beschikbaar voor verdere toelichting 

of het beantwoorden van eventuele vragen die u in dit verband zou hebben. 
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CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA 

 

Martijn Vlutters  

(VP – Business Development & Investor Relations) 

Tel: +32 (0)3 289 1433 

Petra Vanclova 

(Externe communicatie) 

Tel: +420 602 262 107 

 

 

OVER VGP 

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en 

semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide 

ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De 

strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een 

familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor 

eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz 

Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 

miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext 

Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).  

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu   

 


