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Antwerpen, 5 oktober 2020

 
Embargo tot 05.10.2020, 08.00 uur

Jean-Pierre Blumberg, voorzitter 
raad van toezicht Intervest 
Offices & Warehouses, overleden.

Verliest na anderhalf jaar moedig gedragen strijd 
tegen slepende ziekte.

Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) neemt afscheid van een 
grote meneer. Jean-Pierre Blumberg was als zakenadvocaat van formaat 
betrokken bij vele beursintroducties, fusies en overnames in de Belgische 
ondernemingswereld. Hij verspreidde zijn kennis ook als docent aan ver-
schillende universiteiten. Geruime tijd heeft Intervest het voorrecht gehad 
een beroep te kunnen doen op zijn deskundige ervaring en zijn typerende, 
kalme manier van overleg in alle omstandigheden. Ook tijdens de voor hem 
bijzonder moeilijke situatie bleef hij met raad en daad ter beschikking van 
de vennootschap.

Al in 2001 was hij onafhankelijk bestuurder en sinds 2016 tevens voorzitter van 
de raad van bestuur (i.c. raad van toezicht) van Intervest.

Hij zal door velen erg gemist worden, niet in het minst door zijn gezin en 
zijn familie.

De raad van toezicht, directie en medewerkers van Intervest bieden hierbij hun 
oprechte deelneming aan.

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, 
T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/nl


