
Dividend aankondiging Eurocommercial Properties N.V. 

Ondergetekenden maken bekend, dat in de jaarvergadering, gehouden op 3 november 2015, 

het dividend over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2015 is vastgesteld op € 1,98 in contanten 

per certificaat. De ex-dividenddatum is 5 november 2015. Het dividend zal op 30 november 

2015 betaalbaar worden gesteld. 

Aan houders van certificaten zal het dividend, onder aftrek van 15% dividendbelasting in 

contanten, ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de financiële instelling waarbij 

de certificaten op 6 november 2015 (de record date) na kantoorsluiting in administratie zijn. 

Tevens is besloten certificaathouders van 9 november tot en met 19 november 2015, 15.00 uur, 

de mogelijkheid te bieden, om in plaats van genoemd dividend in contanten te kiezen voor een 

uitkering van één (1) certificaat, ten laste van de agioreserve, voor elke twee en twintig (22) 

gehouden certificaten. Daartoe zal per één (1) bestaand certificaat één (1) dividendrecht 

worden afgesplitst; twee en twintig (22) dividendrechten geven recht op één (1) nieuw certificaat 

ten volle delend in de winst over het boekjaar 2015/2016 en volgende jaren. 

ISIN code voor de dividendrechten: NL0011460928 

Certificaathouders die de uitkering in certificaten wensen te ontvangen, dienen dit via hun 

financiële instelling aan ABN AMRO Bank N.V., (“ABN AMRO”) Exchange Agency Services MF 

2020 (e-mail: as.exchange.agency@nl.abnamro.com, fax 010 264 4652) kenbaar te maken. De 

financiële instellingen worden verzocht vóór 15.00 uur op 19 november 2015 de 

dividendrechten rechtstreeks te leveren aan ABN AMRO (EGSP 28001 NDC 106 

rekeningnummer 41.05.70.222 bij keuze voor uitkering in certificaten, alleen  in veelvouden van 

22 dividendrechten en EGSP 28001 NDC 106 rekeningnummer 41.50.49.121 bij keuze voor 

dividend in contanten). Indien op 19 november 2015, 15.00 uur, nog geen melding of levering is 

ontvangen, zal slechts dividend in contanten, onder aftrek van 15% dividendbelasting worden 

uitgekeerd. 

Gelet op de fiscale uitdelingsverplichting verbonden aan de hoedanigheid van fiscale 

beleggingsinstelling is het mogelijk in het uitzonderlijke geval dat alle certificaathouders 

tezamen meer dan 80% van het totale dividend van € 93.8 miljoen wensen te ontvangen in 

nieuwe certificaten, dat dan die certificaathouders op pro rata basis nieuwe certificaten 

ontvangen met het verschil uit te betalen in contanten onder inhouding van 15% 

dividendbelasting. 

Voor nadere informatie of voor het aanvragen van het jaarverslag per 30 juni 2015 kan men zich 

wenden tot Eurocommercial Properties N.V., tel. 020 - 530 6030. 

Amsterdam, 4 november 2015  

Eurocommercial Properties N.V. 
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