Amsterdam, 27 mei 2015

Betreft: Uitnodiging vergadering obligatiehouders VSM 29 juni a.s.

Geachte Relatie,
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse vergadering van obligatiehouders van Vastgoed Solide
Maatschappij B.V. De vergadering zal plaatsvinden op maandag 29 juni 2015 in het Golden Tulip
Hotel te Amersfoort, ontvangst vanaf 15:00 uur en de aanvang van de vergadering is om 15.30 uur.
Graag vernemen wij van u of u wel of niet aan de vergadering zal deelnemen. Dit kunt u aangeven op
het antwoordformulier. Het formulier kunt u retourneren door gebruikmaking van de bijgesloten
antwoordenvelop. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatie.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
neemt u dan gerust contact met ons op via info@annexum.nl of door te bellen naar 020 572 0101.

Met vriendelijke groet,

Rogier Meeuwssen

Bijlagen: Agenda
Aanmeldingsformulier
Routebeschrijving
Antwoordenvelop

Agenda Jaarvergadering
Vastgoed Solide Maatschappij
29 juni 2015

15.00 uur

Ontvangst Golden Tulip Hotel te Amersfoort

15.30 uur

Aanvang vergadering

Agenda

1.

Opening

2.

Stand van Zaken VSM onroerend goed portefeuille

3.

Financiële positie VSM en Fondsbegroting VSM 2015

4.

Beperkte toelichting voortgang verhaalsacties en strafzaak

5.

Bestuurswijziging

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Aanmelding vergadering
Vastgoed Solide Maatschappij
29 juni 2015

Bedrijfsnaam

:

Naam participant

:

Adres

:

Postcode + Woonplaats :
Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Neemt met 1 persoon deel aan de vergadering.
Neemt met 2 personen deel aan de vergadering.
Is niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen.
Om de vergadering efficiënter te laten verlopen vragen wij u om hier uw eventuele vragen en/ of
opmerkingen te noteren:

Dit formulier uiterlijk 19 juni 2015 middels bijgevoegde antwoordenveloppe retourneren aan
Annexum. U kunt het ook faxen: (+31)(0) 20 572 0102 of inscannen en e-mailen naar
info@annexum.nl

Routebeschrijving Golden Tulip Hotel Amersfoort
Adres van het hotel
Stichtse Rotonde 11
3818 GV, Amersfoort
Nederland
Telefoon: 033 4679900

Snelwegen in de buurt van het hotel
Vanuit het noorden (Groningen, Zwolle)
Vanaf Zwolle volgt u de A28 richting Amersfoort / Utrecht. U neemt de afslag Amersfoort - Zuid /
Maarn (afrit 5). Bij het stoplicht gaat u linksaf en vervolgens bij het volgende stoplicht rechtsaf. U
bevindt zich nu op de Laan 1914 welke u uitrijdt tot de voorrangskruising. U gaat bij de kruising linksaf
en ziet ons hotel aan uw linkerhand.
Vanuit het oosten (Enschede, Deventer)
Vanaf Deventer volgt u de A1 richting Amersfoort. Bij de kruising met de A28 verlaat u de A1 en volgt
u de A28 richting Utrecht. U neemt de afslag Amersfoort - Zuid / Maarn (afrit 5). Bij het stoplicht gaat u
linksaf onder het viaduct door en vervolgens bij het volgende stoplicht rechtsaf. U bevindt zich nu op
de Laan 1914 welke u uitrijdt tot de voorrangskruising. U gaat bij de kruising linksaf en ziet ons hotel
aan uw linkerhand.
Vanuit het westen (Amsterdam)
Vanaf Amsterdam volgt u de A1 richting Amersfoort / Apeldoorn. Bij de kruising met de A28 verlaat u
de A1 en volgt u de A28 richting Utrecht. U neemt de afslag Amersfoort - Zuid / Maarn (afrit 5). Bij het
stoplicht gaat u linksaf onder het viaduct door en vervolgens bij het volgende stoplicht rechtsaf. U
bevindt zich nu op de Laan 1914 welke u uitrijdt tot de voorrangskruising. U gaat bij de kruising linksaf
en ziet ons hotel aan uw linkerhand.
Vanuit het zuiden (Utrecht, Eindhoven)
Vanaf Utrecht volgt u de A28 richting Amersfoort. U neemt de afslag Amersfoort - Zuid / Maarn (afrit
5). Bij het stoplicht gaat u linksaf en vervolgens bij het volgende stoplicht weer links. U bevindt zich nu
op de Laan 1914 welke u uitrijdt tot de voorrangskruising. U gaat bij de kruising linksaf en ziet ons
hotel aan uw linkerhand.
Openbaar Vervoer van Amersfoort
Vanaf station Amersfoort is Tulip Inn Amersfoort binnen 5 minuten per taxi te bereiken. Wandelend
doet u er ongeveer 30 minuten over. Voor gedetailleerde OV informatie kunt u bellen met 0900-9292
of via internet op www.9292ov.nl of www.ns.nl.

