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MITISKA REIM realiseert succesvolle exit van Belgisch retailpark  

 

MITISKA REIM is verheugd te kunnen aankondigen dat het, namens haar vastgoedfonds “First Retail International” 

(FRI), de 100% van aandelen van de vennootschap “Dansaert Retail Park NV” heeft verkocht aan de Belgische 

vastgoedinvesteerder Bimmo. 

  

Dansaert Retail Park NV is eigenaar van het retailpark “Dansaert Park” in Groot-Bijgaarden. “Dansaert Park” is een 

modern retailpark met 8.300 m² winkelruimte en 240 gratis parkeerplaatsen, gelegen aan de afrit nr. 11 van de 

Brusselse Ring. Het nieuw ontwikkelde winkelpark (2015) telt 7 winkels, 2 restaurants en 1 fitnesscentrum, met 

huurders die binnen hun productcategorie allemaal toonaangevend zijn binnen België: McDonald’s, Pizza Hut, Ava, 

Hunkemöller, ZEB, JBC, E5-Mode, Bio Planet en Jims. Het retailpark is volledig verhuurd en onderdeel van een 

ruimer bedrijvenpark dat werd ontwikkeld op initiatief van MITISKA REIM.  

 

 
 

Jan Du Bois, Director bij MITISKA REIM: “De verkoop van “Dansaert Retail Park NV” is in lijn met onze 

fondsstrategie, namelijk het identificeren en implementeren van ontwikkelingen en investeringen met een 

toegevoegde waarde binnen de niche van de Europese retailparken, en vervolgens die waarde verzilveren op het 

gepaste moment. Een sterke vraag van investeerders naar kwalitatieve retail parken in combinatie met een gunstig 

investeringsklimaat gaf aan dat dit de juiste timing was voor een exit.”   



 

Axel Despriet, CEO van MITISKA REIM: “We zijn erg tevreden met het resultaat van deze verkooptransactie, 

aangezien we onze investeerders een return bieden die ruim boven de doelstelling van het fonds ligt. Dit is een 

sterk bewijs van onze fondsstrategie die gebaseerd is op gespecialiseerde kennis van het retailpark segment en 

de toewijding en energie van het MITISKA REIM team dat tijdens de volledige investeringscyclus werd ondersteund 

door de ervaren raad van bestuur van het fonds. We zullen deze strategie als Europese specialist inzake retailpark 

investeringen voortzetten via het opvolgfonds “First Retail International 2” (FRI 2) dat half februari 2016 een 1e 

closing hield met  113 miljoen EUR.”  

 

Over MITISKA REIM:  

MITISKA REIM is een private, gespecialiseerde vastgoedbeheersmaatschappij en fondsbeheerder met 

hoofdkantoor in Brussel. MITISKA REIM investeert uitsluitend in Europese retailparken waarmee het een 

toegevoegde waarde kan creëren en die het (mee) kan ontwikkelen. MITISKA REIM beheert twee gespecialiseerde 

vastgoedfondsen (FRI & FRI 2) met een totale investeringscapaciteit van 500 miljoen EUR die focussen op de 

sector van de Europese retailparken. Voor investeringen buiten België gaat MITISKA REIM samenwerkingen aan 

met ervaren en mee-investerende lokale partners. Er bestaan momenteel samenwerkingsovereenkomsten met 

Alpha Property Development (Roemenië), Peppercorn Properties (Polen), Poseidon Group (Servië) en Les Arches 

Metropole (Frankrijk). In de toekomst kunnen hier nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met lokale partners aan 

worden toegevoegd. 

 

Neem voor bijkomende informatie contact op met:  

Sylvie Geuten, Investor Relations, MITISKA REIM – Tel.: +32 2 583 19 43 – e-mail: sg@mitiska-reim.com 

Website: www.mitiska-reim.com  

 

In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandstalige versie, heeft de Engelse versie 

voorrang. 
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