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Nieuwe CEO voor Cofinimmo 
 
 
Het mandaat van Jean-Edouard Carbonnelle als Afgevaardigd Bestuurder vervalt op het einde van de 
volgende Gewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 09.05.2018. Jean-Edouard 
Carbonnelle heeft ervoor gekozen om geen vernieuwing van zijn mandaat te vragen. De Raad van 
Bestuur en de personeelsleden van Cofinimmo bedanken hem alvast voor zijn belangrijke bijdrage tot 
de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en de ontwikkeling van de Groep.  
 
Onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA heeft de Raad van Bestuur vandaag Jean-Pierre 
Hanin gecoöpteerd als Bestuurder van de Groep, met onmiddellijke ingang. 
 
De Raad van Bestuur zal de benoeming van Jean-Pierre Hanin als Bestuurder voorleggen aan de 
Algemene Vergadering van 09.05.2018. Onder voorbehoud van deze benoeming en van de goedkeuring 
door de FSMA, zal hij door de Raad worden aangesteld als Chief Executive Officer en Managing Director, 
en wordt hij in dit verband tevens Voorzitter van het Directiecomité. 
 
Vanaf 01.03.2018 en tot de Gewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 zal Jean-Pierre Hanin 
optreden als Speciaal Adviseur van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 

Jean-Pierre Hanin heeft een licentiaatsdiploma in de Rechten behaald op 
de KUL. Hij heeft tevens een Master in Fiscaal Management van de 
Solvay Handelsschool en een LL.M. van Georgetown University. Hij is zijn 
carrière begonnen als advocaat. Hij is vervolgens aan de slag gegaan bij 
verschillende internationale groepen om er achtereenvolgens financiële 
en managementfuncties op te nemen, waaronder Chief Financial Officer 
en Chief Executive Officer van de Lhoist Groep, wereldleider in kalk en 
dolomiet. In de recentste jaren was hij actief als Chief Financial Officer 
dan verantwoordelijke van de afdeling 'Building Performance' bij de Etex 
Groep, gespecialiseerd in bouwmaterialen. In het kader van zijn functies 
was hij gedurende meer dan 20 jaar actief in verschillende regio's over 
heel de wereld en heeft hij er zowel consolidatie- als 
ontwikkelingsactiviteiten uitgeoefend. 
 
 
 

 
Jacques van Rijckevorsel, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Cofinimmo, verklaart : "De Raad van Bestuur 
is verheugd om Jean-Pierre Hanin te mogen verwelkomen als toekomstige CEO en Managing Director van de 
Vennootschap. Zijn persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring komen zeer goed overeen met onze 
ondernemingsvisie op de verdere ontwikkeling van de Groep. Wij hebben het volste vertrouwen in zijn 
welslagen." 

 
Naar aanleiding van de ontslagneming van Jérôme Descamps als Bestuurder-directeur van Cofinimmo1, 
zal Jean-Edouard Carbonnelle vanaf vandaag toezien op de financiële teams en activiteiten in afwachting 
van de benoeming van een nieuwe Chief Financial Officer. 
 

                                                                 
1  Zie ons persbericht van vandaag inzake de resultaten 2017 op onze website. 
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Voor meer informatie:  
 
Ellen Grauls Benoît Mathieu  
Head of External Communication & Investor Relations Officer 
Investor Relations Tel.: +32 2 373 60 42 
Tel.: +32 2 373 94 21 bmathieu@cofinimmo.be 
egrauls@cofinimmo.be     
 
 
Over 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, Nederland en 
Duitsland, een waarde heeft van 3,5 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 838 
000 m². Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (45 
%), de kantorensector (38 %), alsook in vastgoed van distributienetten (16 %). Als onafhankelijke 
vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt 
Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 
medewerkers te Brussel, Parijs en Breda. 
Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in 
Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator. 
Op 31.12.2017 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap past 
een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange 
termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren. 
 

 
www.cofinimmo.com 

 
Volg ons op:  

 
 

 

http://www.cofinimmo.com/
https://twitter.com/Cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://www.xing.com/companies/cofinimmo?sc_o=da980_e

