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Aanwerving van de heer Filip De Poorter als Chief Commercial and 

Operations Officer voor België en Luxemburg 
____________________________________________________________________________ 
 
Banimmo is verheugd te kunnen aankondigen dat de heer Filip De Poorter werd aangeworven als Chief 
Commercial and Operations Officer voor België en Luxemburg.  
 
De heer Filip De Poorter zal het directiecomité van Banimmo vervoegen. 
Deze aanwerving komt er nadat de heer Amaury de Crombrugghe in juni jl. naar AG Real Estate 
vertrokken is.    
 
De heer Filip De Poorter zal zowel de commerciële als de investerings- en ontwikkelingsactiviteiten voor 
Belgïe en Luxemburg leiden; de heer Olivier Durand bijft dezelfde activiteiten leiden in Frankrijk. 
 
Didrik van Caloen, CEO : « De heer Filip De Poorter heeft een lange en indrukwekkende ervaring en 
carrière die hij begonnen is bij Codic, waarna hij de vastgoedtransacties bij de ontwikkelaar Kairos sinds 
2008 heeft geleid en nadien bij Alides sinds 2012. 
Zijn uiterst volledig profiel en zijn uitstekende kennis van de Belgische vastgoedwereld is een belangrijke 
versterking voor Banimmo». 
 
Filip De Poorter : «Ik ben trots om het team van Banimmo te kunnen vervoegen en om te kunnen 
bijdragen aan toekomstige successen! In de huidige vastgoedmarkt vertegenwoordigt de strategie van 
Banimmo om twee metiers, met name de vastgoedinvesteringen en de ontwikkelingen, te integreren een 
duurzaam model en een garantie van stabiliteit voor de toekomst. »  
 
 De heer Filip De Poorter zal eind 2013 beginnen bij Banimmo. 
 
Contact: 
 
Didrik van Caloen 
nv BANIMMO sa 
Tel. : +32 2 710 53 11 
e-mail : didrik.vancaloen@banimmo.be 
 
 
Christian Terlinden 
nv BANIMMO sa 
Tel. : +32 2 710 53 11 
e-mail : christian.terlinden@banimmo.be 
 
 
Over Banimmo 
Banimmo, actief in de herpositionering en de herontwikkeling van vastgoed, koopt gebouwen met hoog 
herontwikkelingspotentieel om deze na restauratie en verbouwing opnieuw te verkopen. De vennootschap, actief in 
België, Frankrijk en Luxemburg op de kantoor-, retail- en semi-industriële vastgoedmarkten alsook in 
tentoonstellings- en conferentiecentra, is gevestigd in Brussel. Het Franse filiaal, Banimmo France concentreert zich 
op de Franse markt vanuit haar zetel in Parijs. 
De onderneming telt een dertigtal medewerkers. Tot nu toe investeerde Banimmo in ongeveer 24 
vastgoedeigendommen, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 396 miljoen euro. België is de 
belangrijkste markt met een marktwaarde van 62 % van de portefeuille, terwijl Frankrijk 38 % van de portefeuille 
vertegenwoordigt. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende herpositionering en verkoop van activa. 
De vennooschap is voor 49,51 % in handen van de Franse groep Affine en voor 24,90% van het management die 
een aandeelhoudersoverneekomst hebben afgesloten. De resterende 25,59% zijn in handen van het publiek. 

mailto:didrik.vancaloen@banimmo.be
mailto:christian.terlinden@banimmo.be

