
 
 
 

 
 

P E R S B E R I C H T  
 
Amsterdam, 14 september 2022 
 
 

Arcona Property Fund N.V. start inkoopprogramma aandelen 
 
Arcona Property Fund N.V. (het Fonds) – een beursgenoteerd fonds dat belegt in 
commercieel vastgoed in Centraal-Europa – is voornemens om met ingang van 15 
september 2022 gewone aandelen te gaan in kopen op Euronext Amsterdam voor een 
bedrag van maximaal EUR 1,5 miljoen. De ingekochte aandelen zullen vervolgens 
worden ingetrokken na een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Deze inkoop 
van aandelen maakt deel uit van een grotere tranche van maximaal EUR 10 miljoen dat 
het Fonds, in samenspraak met aandeelhouders, te zijner tijd beoogt terug te geven 
aan aandeelhouders uit de opbrengst van het lopende verkoopprogramma van 'non-
core' vastgoed. 
 
Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de EU 
Marktmisbruik Verordening en eindigt uiterlijk op 15 maart 2023, tenzij het maximale bedrag 
van EUR 1.500.000 vóór die datum is ingekocht. In dat geval eindigt het programma op de 
datum waarop dit maximum is bereikt en wordt de tussentijdse beëindiging direct bekend 
gemaakt. 
 
ABN AMRO Bank N.V. zal namens het Fonds het programma uitvoeren voor de inkoop van 
eigen aandelen en onafhankelijk van het Fonds handelsbesluiten nemen. Het Fonds zal 
gedurende de looptijd van het inkoopprogramma op woensdag een persbericht publiceren 
over het verloop van de transacties, mits in de voorafgaande week aandelen zijn ingekocht. 
Een overzicht van de voortgang van het aandeleninkoopprogramma zal ook te vinden zijn op 
de website www.arconapropertyfund.nl. 
 
 

E I N D E  P E R S B E R I C H T  
 
Arcona Property Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, belegt in 
commercieel vastgoed in Centraal-Europa. Aandelen van het Fonds (ISIN-code 
NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam als closed-end 
beleggingsfonds. 
 
Voor meer informatie:  
Arcona Capital Fund Management B.V. 
Tel: 020 – 820 4 720  
E-mail: info@arconacapital.com 
www.arconapropertyfund.com 
 
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 
1 van de EU Marktmisbruik Verordening. 
 



Toekomstgerichte uitspraken:  
Enkele uitspraken in dit persbericht zijn ‘toekomstgerichte uitspraken’. Door hun aard 
omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij betrekking 
hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst 
zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en 
onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en 
onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk 
kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze 
toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, 
voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en 
verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in 
de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze 
toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en 
geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen 
enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze 
toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van 
dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen. 


