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Na het besluit van de  heer Serge Fautré Cofinimmo te verlaten, aangekondigd op 22 maart jl., heeft de 
Raad van Bestuur vandaag de heer Jean-Edouard Carbonnelle, huidig Chief Financial Officer en 
Bestuurder, benoemd tot Chief Executive Officer vanaf heden. 

De Raad is verheugd op de ervaring en competentie van Jean-Edouard Carbonnelle te kunnen rekenen 
om de continuïteit van de strategie te garanderen. 

Jean-Edouard Carbonnelle :  “Cofinimmo heeft meer dan de helft van haar vastgoedportefeuille 
geherstructureerd in sectoren één solide cashflow, een lange looptijd van huurovereenkomsten, een 
waardebescherming en een risicospreiding opleveren. Ik bevestig dat deze politiek in de volgende jaren 
zal worden verdergezet.” 

De heer Carbonnelle, 58 jaar, is Handelsingenieur (Solvay Business School – ULB 1976) en Master of 
Business Administration (Wharton 1977). Hij trad in dienst bij Cofinimmo in november 1998. Voordien 
werkte hij in de Groep van de Generale Maatschappij van België, eerst binnen de holding zelf en 
vervolgens als Bestuurder en Directeur Financiën van de Groep Diamant Boart en tot slot binnen de 
financiële Directie van Union Minière. Hij begon zijn loopbaan bij de Wereldbank in het departement 
industriële en mijnprojecten. 

Voor meer informatie:  

Valérie Kibieta   Chloé Dungelhoeff 

Investor Relations Manager   Corporate Communications Manager 

Tel.: +32 2 373 60 36   Tel.: +32 2 777 08 77  

vkibieta@cofinimmo.be   cdungelhoeff@cofinimmo.be 

Betreffende Cofinimmo 

Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor 

verhuring. De onderneming bezit een portefeuille van meer dan € 3 miljard goed voor een totale oppervlakt 

van 1 800 000m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en zorgsector. Cofinimmo is een 

onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is 

genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet van het Belgische fiscale Vastgoedbevak-statuut en het 

Franse fiscale SIIC-statuut. Op 31.12.2011 bedroeg de totale beurskapitalisatie € 1,35 miljard.  

www.cofinimmo.com 

Cofinimmo NV benoemt Jean-Edouard Carbonnelle als Voorzitter van  
het Directie Comite en Chief Executive Officer aan.  
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