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Evolutie van het bestuur bij Banimmo
_____________________________________________________________________________
De raad van bestuur van de NV BANIMMO die op 29 oktober 2015 plaats vond onder het
voorzitterschap van Maryse Aulagnon heeft een aantal veranderingen op het vlak van het
bestuur en beheer van de vennootschap aangenomen:


In onderling akkoord werd besloten, dat Christian Terlinden (BVBA STRATEFIN) vanaf
vandaag zijn functie als CEO van de vennootschap stopzet. De Raad van Bestuur bedankt
Christian Terlinden voor het werk dat hij sinds 2005 voor de vennootschap heeft verricht,
eerst als CFO, en daarna als CEO, en in het bijzonder in het kader van een aantal
belangrijke dossiers. Hij zal nog een aantal opdrachten uitvoeren voor belangrijke lopende
dossiers.



Alain Chaussard, bestuurder van de vennootschap en tevens Algemeen Afgevaardigd
bestuurder van Affine (referentie aandeelhouder van Banimmo), wordt benoemd tot CEO en
zal in die hoedanigheid het Directiecomité voorzitten tot de benoeming van de toekomstige
CEO waarvan eerstdaags een recruteringsopdracht wordt gelanceerd.



Cedric De Laet, CFO, wordt lid van het Directiecomité en vervoegt dus Alain Chaussard,
CEO, Filip de Poorter, COO België, Petra Sobry, Secretaris Generaal van de Groep, en
Olivier Durand, Directeur Generaal van Banimmo France;



Aan Didrik van Caloen wordt, in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van de Raad van
Bestuur , een tijdelijke opdracht van toezicht op de activiteiten in België toevertrouwd. Hij
zal daartoe deelnemen aan de werkzaamheden van het Directiecomité .

Deze veranderingen beogen de versterking van de collegialiteit van het bestuur van de
vennootschap rond de aandeelhouders en de belangrijkste bestuurders om de lopende
operaties goed te begeleiden en de strategie succesvol uit te voeren.
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Banimmo
Lenneke Marelaan 8
1932 Zaventem
www.banimmo.be

Maryse Aulagnon
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Tel. : +33 1 44 90 43 10
maryse.aulagnon@affine.fr

Didrik van Caloen
Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur
Tel. : +32 2 710 53 70
didrik.vancaloen@banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo profileert zich vandaag als een speler die in staat is om vastgoedactiva, die aan de strengste eisen en
normen van de institutionele eindinvesteerders voldoen, te bouwen of om te vormen, alsook built-to-suit gebouwen te
ontwikkelen die aan de wensen van de huurders voldoen. Deze competentie geldt zowel voor kantoorgebouwen
(waarin Banimmo historisch aanwezig is), als voor handelspanden of nichesegmenten (hotels, rusthuizen, enz.).
De onderneming telt een dertigtal medewerkers. De vastgoedportefeuille heeft een totale waarde van € 384,2 miljoen
eind juni 2015. België is de belangrijkste markt met een marktwaarde van 66% van de portefeuille. Frankrijk
vertegenwoordigt 34% van de portefeuille van Banimmo. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende
herpositionering en verkoop van activa. De vennootschap is in handen van de Franse groep Affine (49,51%) en van
het management (23,28%) die een aandeelhoudersovereenkomst hebben afgesloten. De resterende 27,21% zijn in
handen van het publiek.
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