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Antwerpen, 7 september 2020

Intervest Offices & Warehouses  
verwelkomt nieuwe leden in  
raad van toezicht en directieraad

De raad van toezicht heeft Marco Miserez, vertegenwoordiger van referentieaandeelhouder 
FPIM/SFPI (inclusief Belfius Groep), gecoöpteerd tot lid van de raad van toezicht, om met 
ingang van 30 juli 2020 het vrijgekomen mandaat door de benoeming eerder dit jaar van 
Gunther Gielen tot ceo en voorzitter van de directieraad van Intervest Offices & Warehouses 
nv (hierna Intervest), over te nemen, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de FSMA dewelke inmiddels werd verkregen. Zijn definitieve benoeming zal worden 
voorgedragen op de eerstvolgende algemene vergadering van Intervest.

Marco Miserez start na zijn afstuderen in 2010 zijn carrière in equity finance. Miserez is master 
in management engineering (ICHEC). Sinds april 2020 is hij bij Belfius actief als senior equity 
investment manager.

““Het is voor de optimale  werking van de raad van toezicht 
belangrijk dat een referentieaandeelhouder vertegenwoordigd 
is. We zijn dan ook zeer blij met de komst van Marco Miserez 
en de toegevoegde waarde die hij brengt vanuit zijn opleiding 
en ervaring.
Jean-Pierre Blumberg, voorzitter raad van toezicht

Verder heeft de raad van toezicht met ingang van 31 augustus 2020 de benoeming van Kevin 
De Greef tot lid van de directieraad in de hoedanigheid van general counsel & secretary general 
(sgc) goedgekeurd, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Na o.a. 10 jaar in de advocatuur binnen de afdeling Real Estate van DLA Piper, is Kevin De 
Greef in 2017 bij Intervest aan de slag gegaan als legal counsel. Kevin De Greef is o.a. master 
in de moderne geschiedenis (KU Leuven) en in de rechten (VUB) en behaalde tevens een 
postgraduaat vastgoedkunde (KU Leuven - KULAK).
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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, Rotterdam - Gorinchem - 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, Gunther Gielen - ceo 
of Inge Tas - cfo, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl

Intervest Offices & Warehouses verwelkomt 
nieuwe leden in raad van toezicht en directieraad

Deze benoeming kadert in het strategisch plan #connect2022. Met dit plan zet Intervest 
de lijnen uit voor de komende jaren: realiseren van een weldoordachte groei van 30% van 
de reële waarde van de vastgoedportefeuille, verbeteren van de kwaliteit van de vastgoed-
portefeuille door assetrotatie, de volledige waardeketen van (terrein-)aankoop tot oplevering 
van het pand realiseren met een inhouse toegewijd en gemotiveerd team en dit met oog voor 
duurzaamheid zowel aan investerings- als aan financieringszijde.

Per 31 augustus 2020 bestaat de directieraad uit de volgende drie leden: Gunther Gielen 
(ceo), Inge Tas (cfo) en Kevin De Greef (sgc).

““  Als sgc zorgt Kevin De Greef met zijn juridische expertise in 
de directieraad voor een gedegen juridische onderbouw en 
continuïteit bij het uitrollen van onze strategie #connect2022. 
We zijn verheugd op deze manier ook ons streven naar interne 
groeikansen voor #TeamIntervest te kunnen waarmaken.
Gunther Gielen, ceo Intervest


