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COFINIMMO KONDIGT DE BENOEMING VAN  
DHR.  JÉRÔME DESCAMPS TOT CHIEF FINANCIAL OFFICER  AAN  

 

 

 

Dhr. Jérôme Descamps zal Cofinimmo op 01.10.2014 als Chief Financial Officer en lid van het 

Directiecomité van de vastgoedgroep vervoegen. 

 

Jérôme Descamps (47 jaar) studeerde af aan de “Ecole Supérieure de Gestion Finance” (Parijs) en 

heeft meer dan 20 jaar ervaring in de vastgoedsector. Tot voor kort was hij Chief Financial Officer van 

de Société de la Tour Eiffel, een “Société d’Investissement Immobilier Cotée” (SIIC) genoteerd op 

NYSE Euronext Parijs. Daarvoor was hij Chief Financial Officer van de Groep Awon (Soros Real Estate) 

en Beheerscontroleur bij ISM (een vastgoedvennootschap eerst in handen van GDF Suez en nadien 

van General Electric Capital). 

 

Hij is MRICS (member of the Royal Institute of Chartered Surveyors) en heeft de Franse nationaliteit. 

 

De benoeming van dhr. Descamps zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Autoriteit voor 

Financiële Diensten & Markten (FSMA). 

 

 

 

 

Voor meer informatie:  

 
Valerie Kibieta Ellen Grauls  
Head of External Communication and Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 94 21 
Tel.: +32 2 373 60 36 egrauls@cofinimmo.be   
vkibieta@cofinimmo.be  
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Betreffende Cofinimmo: 
 
Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in 
vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt. De vennootschap bezit 
een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk en Nederland, een waarde heeft van 
meer dan € 3,1 miljard en goed is voor een totale oppervlakte van 1 755 000m². Met het oog op de 
demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de kantorensector (42%), de zorgvastgoedsector 
(40%), alsook in vastgoed van distributienetten (17%). Als onafhankelijke vennootschap die de striktste 
normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar 
huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van 110 medewerkers te Brussel. 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België 
(Vastgoedbevak), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator. 
Op 30.06.2014 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo € 1,5 miljard. De vennootschap past een 
voorzichtig investeringsbeleid toe en vormt een gematigd risicoprofiel voor de institutionele en particuliere 
beleggers. Zij streeft naar een hoog rendement in dividenden en een kapitaalbescherming op lange termijn. 

 
www.cofinimmo.com 

 

 

Follow us on: 

  
 

http://www.cofinimmo.com/
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

