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VGP verwerft een aanzienlijk ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de
Henares (Madrid)
De pan-Europese investerings- en vastgoedgroep VGP kondigt de aankoop aan van een aanzienlijk
ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de Henares gelegen nabij de internationale luchthaven van
Madrid-Barajas (Spanje)
De transactie bestaat uit de aankoop van 223.000 m² nieuwe ontwikkelingsgronden waarop VGP
ongeveer 140.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte kan ontwikkelen voor toekomstige huurders.
Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij met de aankoop van deze toplocatie in
Madrid en kijken er naar uit om onze eerste projecten op te starten in 2017. Met deze aankoop van
San Fernando de Henares en de gisteren aangekondigde aankoop van het logistiek gebouw en de
omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Park gelegen te Lliçà d'Amunt
(Barcelona), bezit VGP nu over twee attractieve ontwikkelingslocaties in de twee belangrijkste steden
die VGP zich als doel had gesteld bij het betreden van de Spaanse markt.”
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Profiel
VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren,
voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture (50:50 joint venture tussen Allianz
Real Estate en VGP) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende
commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een ‘in-house’ team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde
businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het
toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.
VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange
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