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Befimmo kondigt het vertrek aan van haar CFO 
Befimmo kondigt het vertrek aan van haar Chief Financial Officer, Laurent Carlier. Hij zal 
andere professionele doelstellingen nastreven. 

Jean-Philip Vroninks, CEO van Befimmo, verklaarde: "Namens het hele team wil ik Laurent 
bedanken voor zijn inzet, professionalisme en bijdrage aan Befimmo. Wij zijn hem ook 
erkentelijk voor zijn steun aan de Belgische REIT-sector, via zijn voorzitterschap van de  
Be-REIT Association en zijn betrokkenheid bij de EPRA. Sinds hij in 2006 bij Befimmo in 
dienst trad, is Laurent een waardevol lid van ons directieteam geweest en wij wensen hem 
het allerbeste met zijn toekomstige activiteiten." 

"Het was een groot genoegen om 15 jaar lang CFO te zijn bij Befimmo", aldus Laurent 
Carlier. "Ik ben erg trots op wat we tijdens mijn mandaat samen hebben bereikt en hoe we er 
samen naar hebben gestreefd om in onze sector in de voorhoede te blijven." 

Befimmo heeft een officiële zoektocht naar een nieuwe CFO opgestart. Laurent Carlier zal 
beschikbaar zijn om de overgang te begeleiden tot 31 december 2021. Jean-Philip Vroninks 
zal tijdelijk de taken overnemen waarvoor Laurent Carlier verantwoordelijk was en zal tijdens 
de interimperiode worden bijgestaan door het financiële team en het Uitvoerend Comité. 
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OVER BEFIMMO 

Befimmo is een vastgoedbelegger en -operator en een Belgische Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (GVV). Onze kwaliteitsvolle portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit 
kantoorgebouwen, meetingcentra en coworkingruimtes, is gelegen in Brussel, de grootste Belgische 
steden en het Groothertogdom Luxemburg. Met een waarde van ongeveer 2,8 miljard €, omvat het 61 
kantoorgebouwen en 8 coworkingruimtes. 

Befimmo streeft ernaar omgevingen te creëren waar mensen kunnen werken, ontmoeten, delen en leven. 
We zijn een facilitator voor ondernemingen, ondernemers en hun teams. Met onze gespecialiseerde 
dochteronderneming Silversquare als partner, beheren wij coworkingruimtes en ontwikkelen we een 
Belux-netwerk van flexibele werkruimtes. Het is onze ambitie een "one-stop-shop" te worden die 
organisaties, bedrijven, ondernemers en hun teams verschillende werkplekcombinaties aanbiedt die 
volledig zijn afgestemd op hun behoeften en alle mogelijke oplossingen biedt voor de hybride 
werkomgeving van morgen.  

Als mensgerichte en verantwoordelijke organisatie bieden wij inspirerende ruimtes en bijhorende diensten 
en faciliteiten in duurzame gebouwen. Onze drie verbintenissen – ‘Werkruimtes aanbieden en 
hertekenen’, ‘Steden omvormen’ en ‘Verantwoordelijk zijn’ – vormen de basis van de geïntegreerde MVO-
ambities die vervat zitten in ons Actieplan 2030. 
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Isaline VAN DEN BERGHE    

Investor Relations officer   

Tel.: +32(0)2  679 38 08 

i.vandenberghe@befimmo.be 

Befimmo NV/SA 
Cantersteen 47 - 1000 Brussel / Bruxelles 
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