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Banimmo kiest een nieuwe Raad van Bestuur en
Banimmo France wint een herontwikkelingswedstrijd in Nice
___________________________________________________________________

De Gewone Algemene Vergadering van Banimmo van 9 mei 2017 heeft een aantal
wijzigingen in de samenstelling van haar Raad van Bestuur doorgevoerd, waarbij deze herleid
werd tot 10 leden, waarvan 3 onafhankelijke bestuurders en 3 vrouwelijke bestuurders.
De mandaten van 4 historische bestuurders van de vennootschap werden, op hun verzoek,
niet vernieuwd ten gevolge van het verlies van hun statuut van onafhankelijke bestuurder. Het
betreft de heren de Ville de Goyet, van Innis, Buffet en de t’Serclaes. De firma bedankt hen
hartelijk voor hun jarenlange actieve en constructieve medewerking.
Een nieuwe bestuurder werd verkozen, de heer Matthieu Evrard.
Matthieu Evrard, houder van een diploma van de Ecole Centrale de Paris en van de
Université Pantheon-Sorbonne, beschikt over een zeer uitgebreide ervaring in de
vastgoedsector, en voornamelijk de hotelsector. Hij heeft de Affine-groep in maart 2016
vervoegd, nadat hij bijna 10 jaar actief was geweest binnen de groep Louvre Hotels.
Banimmo zal zo beroep kunnen doen op zijn uitgebreide hotelervaring in het kader van haar
investering, via Conferinvest, in de Dolce hotels.
Tijdens de Raad van Bestuur die onmiddellijk na deze AV heeft plaatsgevonden, werd een
nieuwe onafhankelijke vrouwelijke bestuurder gecoöpteerd, ter vervanging van Comulex. Het
gaat om mevrouw Muriel Aubry, die haar 30 jaar ervaring in de vastgoedpromotie ter
beschikking stelt van Banimmo, ervaring die ze heeft opgelopen binnen de groep Domus Vi
(waar ze heden actief is als Directrice van het Vastgoed en het Patrimonium) en eerder
binnen de groepen AG2R, La Mondiale en Bouygues Immobilier.
mevrouw Aubry behaalde diploma’s aan de Paris II Assas, de Lyon Business School en de
HEC Paris. Daarenboven is ze lid van de Toezichtsraad (Conseil de Surveillance) van de
Immobilière Dassault en onafhankelijk bestuurder van Officiis Properties.
Banimmo verheugt zich op de komst van de heer Evrard en mevrouw Aubry, alsook op de
toegevoegde waarde van hun uitgebreide expertise.
Op de website van de firma is een volledig overzicht te vinden van de samenstelling van deze
nieuwe Raad van Bestuur en van haar Comités.
Ander nieuws is dat de heer Christian Estrosi, voorzitter van de Regio Provence-Alpes-Côte
d’Azur en van de Metropool Nice Côte d’Azur, ter gelegenheid van een persconferentie die
heeft plaatsgevonden op 4 mei laatstleden, heeft aangekondigd dat Banimmo France,
specialist in de herstructurering en in de valorisatie van complexe commerciële
stadsontwikkelingen, weerhouden was om, in het kader van een administratieve erfpacht
(Bail Emphytéotique Administratif, BEA), de duurzame nieuwe dynamiek van de “Halle de la
Gare du Sud” van de stad Nice te organiseren en te beheren, dit naar aanleiding van een
zeer gegeerde aanbesteding.
De Treinhal (Halle aux Trains), gelegen in de avenue Malausséna, en het ernaast staande
gebouw van het voormalige Gare du Sud maken, voor de inwoners van Nice, deel uit van het
historische patrimonium van de stad. Banimmo France heeft een project voorgesteld voor de
Halle, die in alle opzichten haar historische en beschermde karakter respecteert. Banimmo
France heeft daarvoor een origineel concept bedacht om van deze unieke site van 2 680 m²

een heus portaal te maken dat “open is naar het hele Zuiden”, of het nu regionaal is,
Europees, Mediterraans of waar dan ook in de wereld.
“De ambitie van Banimmo is om een aantrekkingspool te creëren op een mythische plek, met
respect voor de stedelijke omgeving, de huidige en toekomstige inwoners en het gebouw zelf,
dat uiteraard bijdraagt aan deze mythe. Wij verheugen ons op dit geweldige nieuwe project
dat technische vakkundigheid en originaliteit vereist, en waarvan het concept innoverend is
op het vlak van culinaire en commerciële aanbod”, legt Olivier Durand uit, voorzitter van
Banimmo France.
Dit bericht is beschikbaar op de website www.banimmo.be
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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 vastgoedportefeuille heeft een totale waarde van € 238 miljoen eind 2016. Hij bestaat uit ongeveer
155 000 m² reeds ontwikkelde ruimte en 290 000 m² die nog ontwikkelbaar zijn. België is de
belangrijkste markt met een marktwaarde van 63% van de portefeuille. Frankrijk vertegenwoordigt 34%
van de portefeuille van Banimmo. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende
herpositionering en verkoop van activa. De Franse groep Affine bezit 49,5% van Banimmo.

