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OPROEPING ALGEMENE JAARVERGADERING
Deze ochtend publiceert Retail Estates de uitnodiging voor de algemene jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar dat
afgelopen is op 31 maart 2021. De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en commissaris van Retail Estates NV
worden uitgenodigd op de algemene jaarvergadering op maandag 19 juli 2021 om 10u op de zetel van de vennootschap te
1740 Ternat, Industrielaan 6.
De uitnodiging voor de algemene jaarvergadering is beschikbaar op de website van de vennootschap .
De documenten die ter beschikking worden gesteld van de effectenhouders naar aanleiding van de publicatie van de
oproeping tot de algemene jaarvergadering, waaronder het jaarlijks financieel verslag 2020-2021, zijn eveneens online
beschikbaar op bovenstaand adres.

OVER RETAIL ESTATES NV
De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van
perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze
onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde
oppervlakte tussen 500 m² en 3.000 m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m².
Per 31 maart 2021 heeft Retail Estates nv 992 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 1.153.448 m², verspreid over België
en Nederland. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 31 maart 2021 97,07% ten opzichte van 97,92% op 31 maart 2020.
De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 31 maart 2021 wordt door de onafhankelijke
vastgoeddeskundigen geschat op 1.717,25 mio EUR.
Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en heeft het statuut van openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Deze persmededeling omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden
die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte
verklaringen in dit bericht kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met name
veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.
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