
 
 

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Amsterdam 5. května 2021 
 

Valná hromada akcionářů a navrhované jmenování dozorčí rady 
společnosti Arcona Property Fund N.V. 

 
 
Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do 
komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zve všechny akcionáře na valnou 
hromadu akcionářů (VHA), která se bude konat ve středu 16. června 2021 od 15:00 
(SEČ).   
 
Z důvodu dočasných opatření přijatých nizozemskou vládou v souvislosti s COVID 19 
se VHA neuskuteční za fyzické přítomnosti účastníků, ale virtuálně přes on-line 
platformu. 
 
Svolání, program a zásadní zprávy správní rady jsou dostupné na webové stránce 
společnosti: www.arconapropertyfund.nl. 
 
Jmenování dozorčí rady 
Arcona Property Fund N.V. navrhuje rozšíření dozorčí rady (DR) fondu o dva další členy. 
Na valné hromadě akcionářů budou jmenováni novými členy pánové M. Beys a J. J. van 
Heijst, přičemž dozorčí radu budou nově tvořit celkem čtyři členové. 
 
Pan Mike Beys (1971) je zakladatelem a partnerem právní firmy v New Yorku a také 
předsedou představenstva společnosti Secure Property Development & Investment Plc 

(SPDI). Pan Beys je americkým občanem a má mnohaleté zkušenosti s řízením 
projektového rozvoje a se složitými právními a finančními transakcemi. SPDI vlastní 
593 534 akcií ve fondu Arcona Property Fund N.V. Pan Beys jako soukromá osoba 
nevlastní žádné akcie. 
 
Pan Jan-Jaap van Heijst (1968) je správcem aktiv ve Stichting Value Partners 
v nizozemském Moordrechtu. Pan van Heijst je nizozemským občanem s bohatými 
zkušenostmi z finančního světa, který započal svou kariéru obchodováním s deriváty, a 
následně se stal partnerem s odpovědností za výzkumné oddělení. Pan van Heijst 
osobně vlastní 12 855 akcií ve fondu Arcona Property Fund N.V.  
 
Rozhodnutí Stichting Prioriteit jmenovat oba pány jako nové členy dozorčí rady je 
podporováno jak společností Arcona Capital Fund Management (správcem fondu), tak 
stávající dozorčí radou.      

 
KONEC TISKOVÉ ZPRÁVY  

 

http://www.arconapropertyfund.nl/


Arcona Property Fund N.V. je uzavřeným investičním fondem, který investuje do 
komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Akcie fondu (kód ISIN: NL0006311706) jsou 
denně obchodovány na amsterdamské burze cenných papírů Euronext Amsterdam a 
na Burze cenných papírů Praha.   
 
Více informací na: 
 
Arcona Capital Fund Management B.V. 
Tel: 020 - 820 4 720 
E-mail: info@arconacapital.com 
www.arconapropertyfund.com 
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