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PERSBERICHT
Nieuwe CEO en nieuwe bestuurder voor Banimmo

De raad van bestuur heeft de heer Laurent Calonne aangeduid als nieuwe CEO van Banimmo. Laurent
Calonne heeft een gedegen ervaring in vastgoedontwikkeling, o.a. bij Extensa Group en Leasinvest. Hij
was voorheen Chief Investment Officer van Banimmo, en lid van het Investeringscomité van Patronale
Life, hoofdaandeelhouder van Banimmo. Hij is burgerlijk ingenieur van opleiding (VUB) en beschikt over
meer dan 20 jaar ervaring in kantorenvastgoed en in gebouwen met gemengde bestemming.
Bij deze neemt ook de opdracht van de heren Patrick Mertens (CEO) en Philippe Opsomer (CFO) een
einde. Banimmo wenst de heren Patrick Mertens en Philippe Opsomer te danken voor hun herstelbeleid
dat Banimmo toegelaten heeft zich te heroriënteren naar haar kernactiviteiten, nl. het ontwikkelen van
kantoorgebouwen in België, met focus op de herontwikkeling van sites met potentieel en built-to-suit
projecten voor klanten. Zij hebben bijgedragen tot het verstevigen van de focus van Banimmo en het
financieel gezond maken van de vennootschap.
Vanaf heden wordt het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Mertens (vaste vertegenwoordiger van
Wimer Consult GCV), dat vervalt op de jaarvergadering van 2021, overgenomen door de heer Hendrik
Danneels (vaste vertegenwoordiger van Mylecke NV) via coöptatie door de raad van bestuur.
Laurent Calonne zal een kernteam van vastgoedspecialisten aansturen die zullen instaan voor de
verdere ontwikkeling van de vennootschap. Banimmo wordt hiermee een vastgoedontwikkelaar ‘pur
sang’, met uitbesteding van niet-kernactiviteiten. Deze niet-kernactiviteiten zullen gedeeld worden met
Patronale Life, waardoor Banimmo een ‘lean en mean’ structuur krijgt die zich volledig kan focussen op
haar kernactiviteiten.
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Over Banimmo
Banimmo is een beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar ‘pur sang’ die zich toespitst op het ontwikkelen van
kantoorgebouwen in België, door de herontwikkeling van sites met potentieel en het bouwen van ‘built-to-suit’
projecten voor klanten. De bestaande vastgoedportefeuille omvat ca. 80.000 m2 aan gebouwen en 280.000 m2 aan
ontwikkelbare grondreserve. De vennootschap onderscheidt zich door haar focus op duurzaamheid en stadskernen
en omgeving.
Banimmo is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (BANI).

