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Administratiekantoor
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el een Certificaat aan de
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alificeert zich als een
leggingsmaatschappij. Er zijn
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of converteerbare leningen

orenwoningen Fonds NV is
in het Handelsregister onder
1570.
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directie van het Fonds wordt
Westplan Investors
BV. De directie van de
r bestaat uit Westplan
en Apollo Investments BV.
stors NV wordt
digd door de heren P.J.H. van
E.N. Swaak en Apollo
V wordt vertegenwoordigd
P.A.J. Toonen.
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is Westplan Investors NV.
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*** Het prioriteitsaandeel in Westplan Seniorenwoningen Fonds NV wordt gehouden door Westplan
Investors Vastgoed Nederland BV. In verband met het ontslag en de benoeming van de directie
van het Fonds is dit prioriteitsaandeel uitgegeven. Op de gewone aandelen heeft een ieder
hetzelfde stemrecht.

3.4 Westplan Investors
Vastgoed Nederland BV en
Westplan Investors
Participaties BV

en P.J.H. van Harderwijk, en Apollo
Investments BV, vertegenwoordigd door de
heer P.A.J. Toonen.

Westplan Investors Vastgoed Nederland BV
is een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair en feitelijk
gevestigd te Lisse aan de Haven 3-b.
De vennootschap is op 3 februari 2011
opgericht en de vennootschap is
ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 5196692.
De directie van deze vennootschap wordt
gevoerd door Westplan Investors NV,
vertegenwoordigd door de heren E.N. Swaak

Patrick J.H. van Harderwijk
Patrick van Harderwijk is verantwoordelijk
voor de Nederlandse activiteiten en is CFO
van Westplan Investors. Voor zijn komst
naar Westplan Investors in 1998 was hij
manager corporate finance en
medeverantwoordelijk voor de investor
relations bij een Rotterdamse
investmentbank. Hij voltooide de studie
Bedrijfseconomie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. De heer Van

