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PERSBERICHT 

 
 
Henk Breukink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NSI NV,  stelt 
zich niet beschikbaar voor herbenoeming voor een derde termijn. 
 
 
NSI NV maakt bekend dat Henk Breukink met de Algemene vergadering van Aandeelhouders 
op 21 april 2017 volgens rooster zal terugtreden als commissaris. Hij heeft te kennen gegeven 
dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een herbenoeming voor een derde termijn.  
 
Henk Breukink: “Met Bernd Stahli is een nieuwe algemeen directeur aangetreden die met elan een 
nieuwe strategie heeft uitgezet  en de onderneming moderniseert. De balans van NSI is gezond en de 
vooruitzichten zijn positief. Dit is een goed moment om na ruim twee termijnen van vier jaar, het stokje 
met vertrouwen over te dragen.” 
 
RvC en Directie betreuren het dat de voorzitter zich niet voor een nieuwe termijn voor herbenoeming 
beschikbaar stelt. Bernd Stahli:  “NSI is Henk Breukink zeer erkentelijk voor zijn inzet. Hij heeft samen 
met zijn collega commissarissen en  de Directie NSI door een moeilijke periode geloodst.”  
 
De raad van commissarissen is een proces gestart voor de vervulling van de vacature die door het 
vertrek van de heer Breukink zal ontstaan en zal na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
uit haar midden een voorzitter kiezen.  
 
De heer drs. H.W. Breukink werd op 7 oktober 2011 lid van de raad van commissarissen van NSI en is 
sedert 13 oktober 2013 voorzitter van de raad van commissarissen van NSI. Hij was voor die tijd vanaf 
2007 als commissaris aan het later met NSI gefuseerde VastNed Offices verbonden. 
 
Voor meer informatie: 
NSI N.V.   
Dirk Jan Lucas  
T +31 (0)20 763 0368  
E dirkjan.lucas@nsi.nl  

 
 
Over NSI  
NSI N.V. is een specialist in commercieel vastgoed en de enige beursgenoteerde vastgoed FBI gericht op Nederland. Het NSI 
team richt zich op het maximaliseren van het resultaat voor aandeelhouders door proactief beheer van de portefeuille en een 
gedisciplineerde rotatie van objecten. Per eind December 2016 was de portefeuille getaxeerd op €1.2 miljard.  
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.nsi.nl  
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