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Jean-Paul Sols, ceo van Intervest Offices & Warehouses,
kondigt zijn vertrek aan.
Intervest start zoektocht naar een nieuwe ceo.
Jean-Paul Sols heeft besloten om zijn mandaat als ceo en lid van het directiecomité
van Intervest Offices & Warehouses (hierna “Intervest”) te beëindigen op het einde
van dit kalenderjaar.
“Na het realiseren van een mooie groei van Intervest tot een vastgoedportefeuille van
€ 900 miljoen is het nu een goed moment om plaats te maken voor een opvolger.
Ik heb het volste vertrouwen in de strategische koers en de mogelijkheden voor verdere
groei van de vastgoedportefeuille, die klaar liggen om de langetermijntoekomst van
Intervest te verzekeren. Persoonlijk kijk ik uit naar een volgende levensfase die ik een
nieuwe invulling zal geven.”
Jean-Paul Sols, chief executive officer Intervest

De raad van bestuur van Intervest betreurt het vertrek van Jean-Paul Sols en dankt
hem voor de vele jaren inzet en zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van
Intervest.
De raad van bestuur is inmiddels gestart met de zoektocht naar een nieuwe ceo.
Jean-Paul Sols blijft tot eind 2019 aan boord.

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels
(INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit,
die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft
vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en
Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel,
Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen
Moerdijk - ‘s Hertogenbosch - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo.
Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m².
De vennootschap gaat beyond real estate met het aanbieden van ‘turnkey solutions’ (een totaaloplossing
op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar
Belgisch recht, Jean-Paul SOLS - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.
http://www.intervest.be/nl
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