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Twee nieuwe leden 
in het Directiecomité van Cofinimmo 
 
 
De Raad van Bestuur van Cofinimmo heeft op 26.07.2018 de heer Sébastien Berden en mevrouw Yeliz 
Bicici benoemd als leden van het Directiecomité, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. 
 

Vanaf 01.08.2018 zal de heer Berden de titel Chief Operating Officer 
Healthcare dragen. Hij zal het Business Development, Asset Management 
en Property Management van de zorgvastgoedportefeuille van de Groep 
aansturen. De heer Berden vervoegde Cofinimmo in 2004 als Investor 
Relations Officer. Vervolgens werd hij Development Manager Healthcare 
en tenslotte Head of Healthcare. Deze laatste functie bezet hij sinds 2011. 
Hij was een hoeksteen in de ontwikkeling van de zorgvastgoedportefeuille 
van Cofinimmo en zal de uitbreiding ervan kracht kunnen bijzetten in zijn 
nieuwe functie. 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Bicici zal de titel Chief Operating Officer Offices dragen en zal 
verantwoordelijk zijn voor de kantorenportefeuille, het vastgoed van 
distributienetten, de Publiek-Private Samenwerkingen en het Project 
Management van de hele Groep. Mevrouw Bicici trad in 2008 in dienst bij 
Cofinimmo. Zij was werkzaam als Property Manager, Area Manager en 
Development Manager alvorens Head of Development te worden in 2014. 
Dankzij haar uitgebreide ervaring in de vastgoedsector heeft zij een 
essentiële bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van belangrijke projecten 
voor Cofinimmo. In haar nieuwe functie zal zij haar dynamiek aanwenden 
om de verschillende uitdagingen voor de ontwikkeling van de Groep het 
hoofd te bieden. 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer van Cofinimmo: “Ik ben zeer verheugd om op interne 
promoties te kunnen rekenen om ons Directiecomité te versterken. Met hun respectievelijke ervaring 
kunnen Yeliz en Sébastien in hun nieuwe functie nog meer impact hebben om de uitdagingen van 
Cofinimmo aan te gaan en haar groei te versnellen. "   
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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 3,6 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van bijna 2 000 000 m². Met aandacht voor 
de demografische trends, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (50 %), de kantorensector (34 %), 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 02.07.2017 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,4 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 
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http://www.cofinimmo.com/
https://www.xing.com/companies/cofinimmo?sc_o=da980_e
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

