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Patrick Mertens de Wilmars wordt de nieuwe Chief Executive
Officer van BANIMMO
________________________________________________________________________
Brussel, 20 April 2016 – Banimmo is verheugd de aanstelling aan te kondigen van de heer Patrick
Mertens de Wilmars als Chief Executive Officer. Hij werd op 7 april 2016 gecoöpteerd door de Raad
van Bestuur van Banimmo en zal effectief benoemd worden in zijn functie op 10 mei 2016 na de
algemene vergadering van de vennootschap.
De heer Patrick Mertens (50 jaar) beschikt over een ruime ervaring in het vastgoed. Hij heeft sinds januari
2008 de vastgoedactiviteiten bij de Compagnie Het Zoute geleid, waarna hij in april 2012 als Chief Executive
Officer benoemd werd. Hiervoor deed Patrick Mertens ervaring op in de vastgoedontwikkeling in regio
Brussel waar hij tussen 1998 en 2007 diverse particuliere fondsen beheerde. Hij is zijn carrière begonnen bij
Coopers & Lybrand en bij de Generale Bank (Corporate & Investment Banking). Na zijn studies rechten aan
de Vrije Universiteit van Brussel, heeft de heer Patrick Mertens een postgraduaat behaald bij de Fiscale
Hogeschool en Solvay Business School.

Als reactie op zijn benoeming, verklaart Patrick Mertens de Wilmars : “Ik ben
vereerd door het vertrouwen dat mij wordt gegeven door de Raad van
Bestuur van Banimmo. Door de diversiteit en de omvang van haar
vastgoedactiviteiten is Banimmo een belangrijke speler op de vastgoedmarkt.
Ik zie ernaar uit om de bestaande teams bij te staan in de lopende projecten
en om er nieuwe te ontwikkelen om zodoende bij te dragen tot de groei van de
groep.”

Maryse Aulagnon, Voorzitter van Banimmo stelt : «Ik verheug mij dat Banimmo kan steunen op het talent, de
ervaring en het dynamisme van Patrick Mertens om een nieuwe impuls te geven aan de vennootschap. Ik
verwelkom hem en wens hem toe dat hij zich ten volle kan ontplooien en daarnaast veel succes in zijn
nieuwe verantwoordelijkheden.»
« Patrick Mertens beschikt over alle nodige troeven om deze belangrijke functie over te nemen, en dit zowel
door de problemen in bepaalde vastgoeddossiers verder op te lossen als voornamelijk door de bedrijvigheid
in België terug op gang te brengen overeenkomstig de vastgelegde strategische hoofdlijnen.» verduidelijkt
Alain Chaussard, huidige CEO van Banimmo die op dezelfde datum als Vice-Voorzitter van de
vennootschap benoemd zal worden.
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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 € 350 miljoen eind
december 2015. België is de belangrijkste markt met een marktwaarde van 64% van de portefeuille. Frankrijk
vertegenwoordigt 36% 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 (21,53%). De resterende 28,96% zijn in handen van het publiek.
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