
 

PERSBERICHT  

 

Annexum rondt nieuwe financiering Super Winkel 
Fonds met Postbank en Berlin Hyp succesvol af 
 

Amsterdam, 13 oktober 2020 - Annexum heeft een nieuwe financiering voor een deel van haar 

supermarktportefeuille afgesloten. De banken Postbank en Berlin Hyp hebben gezamenlijk 

voor € 112 miljoen een financiering verstrekt aan Super Winkel Fonds N.V., één van de 

grootste niet-beursgenoteerde supermarktfondsen toegankelijk voor particulieren van 

Nederland. 

 

Portefeuille Super Winkel Fonds N.V. 

De gefinancierde portefeuille is opgebouwd uit onder meer 36 supermarkten verspreid over 33 

objecten in Nederland. De portefeuille heeft een totale vloeroppervlakte van 87.500 m², een 

bezettingsgraad van circa 99% en genereren gezamenlijk voor circa € 14 miljoen aan bruto 

huurinkomsten. De huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van circa 5 jaar.  

Recente emissie 

Annexum heeft tijdens een recente emissie van het Super Winkel Fonds N.V. € 5 miljoen opgehaald 

bij particuliere beleggers. Vanwege de grote belangstelling gaat Annexum later in het jaar opnieuw 

emitteren.  

Adviseurs financieringsproces 

Annexum werd juridisch geadviseerd door Van Doorne en Postbank en Berlin Hyp door Noerr en 

Warendorf. Andere betrokken adviseurs bij het financieringsproces waren Colliers, Allen & Overy en 

PwC. 

 

 

Noot voor de pers | Niet voor publicatie 

Foto 1: Vastgoed Super Winkel Fonds | Albert Heijn, Kampsingel in Zevenaar 
Foto 2: Vastgoed Super Winkel Fonds | Coop en Media Markt, Maagjesbolwerk in Zwolle 
 
Voor een toelichting of eventuele vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met  
Huib Boissevain, CEO van Annexum, via 06 - 53 36 27 20. 
 
Annexum 
Strawinskylaan 485 
1077 XX Amsterdam 
020 - 572 01 01 
www.annexum.nl 

 
  

http://www.annexum.nl/


 

Over Annexum 
Annexum is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten 
voor de particuliere en institutionele markt. Via Annexum investeren particuliere beleggers in kantoren, 
supermarkten, winkels, woningen en meer. Sinds de start in 2000 heeft Annexum veel kennis en 
ervaring in de vastgoedmarkt opgebouwd en is met € 830 miljoen belegd vermogen een voortrekker in 
het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger. Annexum is gehuisvest in 
het World Trade Center te Amsterdam. 
 
Volg ons ook op social media 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/annexum  
Twitter: www.twitter.com/annexum  
Facebook: www.facebook.com/annexuminvest/  
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