
  

Page 1 of 2 
 

 

PERSBERICHT 
 

Gereglementeerde informatie 
        12 december 2013: 17.45u 

                                                                                                                                                          
 

Christian Terlinden, nieuwe CEO van Banimmo 
 

Banimmo heeft een nieuwe CEO en vernieuwt haar directiecomité in 
continuïteit 

                                                                                                                              

 
De Raad van Bestuur van de NV Banimmo die op 5 december 2013 bijeengekomen is, heeft op 
voorstel van het Directiecomité en in het kader van de geplande vernieuwing van haar directie, 
Christian Terlinden benoemd tot Chief Executive Officer vanaf 1 januari 2014. 
 
Hij volgt in deze functie Didrik van Caloen op die zijn betrokkenheid in de vennootschap wenst 
te verlichten, maar zijn deskundigheid, als Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur, verder zal 
blijven inzetten voor een aantal specifieke belangrijke investeringsdossiers.  
 
Christian Terlinden is 54 jaar, en sedert 2005 Chief Financial Officer van Banimmo waar hij 
sinds 2012 ook de Belgische vastgoedoperaties leidt. Daarvoor was hij CFO bij Sapec (van 
1995 tot 2005), nadat hij heel wat beroepservaring in de banksector had opgedaan: bij Citibank 
van 1984 tot 1988 en bij Cobepa van 1989 tot 1995. Hij studeerde af aan de UCL als licentiaat 
in de rechten en in de toegepaste economische wetenschappen en behaalde een MBA aan de 
Cornell University (USA). 
 
De Raad van Bestuur heeft ook beslist om de samenstelling van het Directiecomité op een 
progressieve manier te doen evolueren. Zullen deel uitmaken van het Directiecomité: 
 

 vanaf 1 januari 2014, Filip De Poorter, CCOO van Banimmo België, en Olivier Durand, 

de huidige Directeur van Banimmo Frankrijk. 

 vanaf 1 juli 2014, Petra Sobry, sedert meer dan 5 jaar senior legal officer van Banimmo, 

die André Bosmans op deze datum zal opvolgen als Secretaris Generaal. André 

Bosmans zal bestuurder van Banimmo blijven en zal in een aantal dossiers, en dat van 

Gent The Loop in het bijzonder, betrokken blijven. 

Op 1 juli 2014 zal het Directiecomité dus samengesteld zijn uit Christian Terlinden (CEO), Filip 
De Poorter (CCOO België), Olivier Durand (DG Frankrijk) en Petra Sobry (Secretaris Generaal). 
Banimmo zal op die manier over een directie beschikken die jonger, dynamisch, ervaren en 
gemotiveerd is om haar lopende strategische heroriëntatie verder te zetten en te finaliseren. 
 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Banimmo     Didrik van Caloen   Christian Terlinden 
Lenneke Marelaan 8  CEO     CFO 
1932 Zaventem   Tel. : +32 2 710 53 11   Tel. : +32 2 710 53 11 
www.banimmo.be  didrik.vancaloen@banimmo.be  christian.terlinden@banimmo.be 
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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-, handels- 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 vennootschap is voor 49,51 % in handen van de Franse groep Affine en voor 24,90% van het management die 
een aandeelhoudersovereenkomst hebben afgesloten. De resterende 25,59% zijn in handen van het publiek. 
 

 


