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Banimmo hernieuwt haar Raad van Bestuur
___________________________________________________________________
Naar aanleiding van het recente OBA van Patronale Life op Banimmo, waardoor deze nieuwe
aandeelhouder thans 60,13% van de aandelen bezit, werd de Raad van Bestuur van
Banimmo hernieuwd. Deze bestaat uit 10 leden, waarvan 5 onafhankelijke en 3
vrouwelijke bestuurders.
De 4 bestuurders die de vorige referentieaandeelhouder Affine R.E. SA vertegenwoordigden,
hebben ontslag ingediend voor hun mandaten. Het gaat hier met name over mevrouw Maryse
Aulagnon en de heren Alain Chaussard, Matthieu Evrard en Cyril Aulagnon. Ten gevolge van
de verandering in het aandeelhouderschap hebben tevens 2 onafhankelijke vrouwelijke
bestuurders hun mandaat neergelegd, namelijk mevrouw Catherine Sabouret en mevrouw
Muriel Aubry (vertegenwoordiger van Icônes SAS), alsook 1 niet-uitvoerende bestuurder, de
heer Didrik van Caloen (vertegenwoordiger van SMI BVBA).
De vennootschap bedankt deze bestuurders voor hun belangrijke en positieve bijdrage
gedurende jaren als lid van de Raad van Bestuur.
Zeven nieuwe bestuurders werden gecoöpteerd.
Allereerst zijn er 3 bestuurders die de hoofdaandeelhouder Patronale Life heeft aangeduid:
de heren Werner Van Walle (vertegenwoordiger van Patronale Real Estate NV), Filip
Moeykens (vertegenwoordiger van Patronale Life NV) en Laurent Calonne
(vertegenwoordiger van Lares Real Estate BVBA).
Daarnaast zijn er 3 onafhankelijke vrouwelijke bestuurders aangetreden, mevrouw Annette
Vermeiren, mevrouw Griet Cappelle (vertegenwoordiger van GCA Consult BVBA) en
mevrouw Ann Schryvers (vertegenwoordiger van S. Advice & Management BVBA), alsook 1
onafhankelijke mannelijke bestuurder, de heer Jo De Clercq.
De heer Werner Van Walle is referentieaandeelhouder van Patronale Group en Chief
Investment Officer, alsook voorzitter van het kredietcomité van Patronale Life. Hij werd
verkozen als nieuwe voorzitter van Banimmo. De heer Filip Moeykens, die eveneens
referentieaandeelhouder is van Patronale, is de Chief Executive Officer van de Group.Samen
kijken ze terug op 15 jaar samenwerking die resulteerde in het succesverhaal van Patronale
Group op vandaag.
De heer Laurent Calonne, de nieuwe Chief Investment Officer van Banimmo, was lid van het
Investeringscomité van Patronale Life en Consultant voor Patronale Real Estate. Hij is
burgerlijk ingenieur van opleiding (VUB) en beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het
kantorenvastgoed en in gebouwen met gemengde bestemming.
Mevrouw Annette Vermeiren is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en
heeft meer dan 30 jaar van haar carrière besteed binnen het huidige BNP Paribas Fortis. Ze
heeft meer dan 36 jaar ervaring in de sector van investeringen en bankfinancieringen.
Mevrouw Griet Cappelle is burgerlijk ingenieur / architect en is Chief Operations Officer van
het beursgenoteerd vastgoedbedrijf Montea. Zij leidt de afdelingen Project Development en
Asset Management van de groep en heeft een uitgebreide kennis van de industriële en semiindustriële vastgoedsector.

Mevrouw Ann Schryvers is een onafhankelijke consulente die gespecialiseerd is in de
ontwikkeling van retailprojecten in België en is in die hoedanigheid al jaren werkzaam bij AG
Real Estate.
De heer Jo De Clercq is de Managing Director Transactions van Patrizia Immobilien AG, een
erkende Duitse vastgoedgigant. Hij behaalde een diploma in Vastgoed aan de Antwerp Post
Graduate School.
Banimmo verheugt zich erop om van hun uitgebreide kennis van de vastgoedsector te
genieten.
Het directiecomité van Banimmo is thans als volgt samengesteld:






Patrick Mertens de Wilmars – CEO (vaste vertegenwoordiger van Wimer Consult GCV)
André Bosmans – Secretaris-Generaal (vaste vertegenwoordiger van André Bosmans
Management BVBA)
Laurent Calonne – CIO (vaste vertegenwoordiger van Lares Real Estate BVBA)
Philippe Opsomer – CFO (vaste vertegenwoordiger van ASAP Consulting BVBA)
Damien Darche – COO

De heer André Bosmans heeft beslist om vanaf 31 december 2018 zijn functie als SecretarisGeneraal van Banimmo neer te leggen. De firma wenst hem hartelijk te bedanken voor zijn
bijdrage aan de recente verwezenlijkingen en positieve veranderingen binnen de
vennootschap. “Dankzij deze wijzigingen wil Banimmo de uitvoering van haar strategie in een
hogere versnelling brengen, anticiperen op de evoluties binnen de vastgoedsector en haar
klanten en medewerkers meer dan ooit centraal in haar organisatie plaatsen”, aldus Patrick
Mertens, CEO van Banimmo.

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 tertiaire vastgoedactiva te bouwen of
om te vormen, alsook build-to-suit gebouwen te ontwikkelen die zowel aan de strengste eisen en
normen van de eindinvesteerders, als aan de wensen van de huurders voldoen.
De vastgoedportfolio omvat ongeveer 78.000 m² ontwikkelde oppervlakte en ongeveer 281.000 m² die
nog ontwikkeld kunnen worden.

