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Intervest Offices & Warehouses benoemt nieuwe ceo

De raad van bestuur van Intervest stelt Gunther Gielen aan als ceo en 

voorzitter van het directiecomité.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA zal Gunther Gielen in het eerste 
kwartaal van 2020 de fakkel overnemen van Jean-Paul Sols die in juni van dit jaar zijn 
vertrek aankondigde.

“Wij zijn bijzonder opgetogen met de komst van Gunther Gielen als ceo 

van Intervest. We hebben er het volste vertrouwen in dat zowel de persoon-

lijkheid als de vaardigheden en ervaring van Gunther Gielen aansluiting 

vinden bij de strategische toekomstvisie van de onderneming en geloven 

vastberaden in de realisatie van de verdere groeiplannen.”

Jean-Pierre Blumberg - voorzitter van de raad van bestuur

De 46-jarige handelsingenieur startte na zijn studies aan de KU Leuven en Universiteit 
Antwerpen zijn carrière binnen de financiële sector bij Bacob. Gedurende zijn loop-
baan heeft hij in verschillende functies steeds gewerkt in domeinen gerelateerd aan 
het investeringsbeleid van zowel bank als verzekeraar en meer in het bijzonder het 
beheer van indirecte vastgoedportefeuilles. Sinds mei 2014 vervult hij de functie van 
afgevaardigd bestuurder bij Belfius Insurance Invest nv (vennootschap die in obliga-
ties en beursgenoteerd vastgoed investeert), sinds juni 2018 ook aangevuld met de 
functie van afgevaardigd bestuurder bij Auxipar nv (investeringsvennootschap met 
o.a. belangen in energie en farma).

“Ik heb het volste vertrouwen in de aanstelling van Gunther Gielen om de 

strategische koers verder te zetten en om de langetermijntoekomst van 

Intervest te verzekeren samen met het directiecomité.” 

Jean-Paul Sols - ceo Intervest

Antwerpen, 23 december 2019
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De raad van bestuur van Intervest wil nogmaals Jean-Paul Sols bedanken voor de 
vele jaren inzet en zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Intervest.

“Ik ben bijzonder verheugd dat ik deel mag uitmaken van 

het Intervest-DNA, gekenmerkt door een team van authen-

tieke, ondernemende en gedreven professionals met 100% 

focus op klantgerichte en duurzame waardecreatie. Sterke 

en inspirerende fundamenten waar ik volledig achtersta 

en waarop het goed bouwen is. Het is dan ook met veel 

enthousiasme dat ik deze rol zal opnemen. Ik dank in het 

bijzonder ook mijn voorganger Jean-Paul Sols voor zijn 

bijdrage in het opstarten  van een nieuwe groeistrategie in 

het belang van de vennootschap en al haar stakeholders.”

Gunther Gielen - opvolger Jean-Paul Sols

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

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.


