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Intervest benoemt nieuwe 
chief financial officer 

Vincent Macharis verrijkt de directieraad met een brede 
ervaring in finance & administration management

De raad van toezicht van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in het kantorensegment en logistiek vastgoed, 
heeft Vincent Macharis benoemd als nieuwe chief financial officer en dit onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door de FSMA. 

Vincent Macharis is actief geweest in meerdere sectoren en bedrijven. Hij brengt een breed scala 
aan ervaringen mee op het vlak van finance & administration van bij verschillende beurs- en 
niet-beursgenoteerde bedrijven o.m. in het vastgoed.

““Ik ben blij dat ik deel uitmaak van 
Team Intervest. Bedrijven helpen 
groeien en in team opportuniteiten 
concretiseren zijn twee uitdagingen 
waar ik veel energie van krijg, en dit 
is precies wat ik bij Intervest kan 
helpen realiseren. 
Vincent Macharis
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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 met een belangrijke studentenpopulatie 
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. http://www.intervest.be/nl

““We zijn erg enthousiast over de komst van Vincent als lid van de 
directieraad. Ik heb er vertrouwen in dat hij sterk leiderschap zal 
tonen op financieel gebied om verder waarde te creëren in onze 
vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in onze #connect2022- 
strategie. Zijn opleiding en brede ervaring in meerdere sectoren 
en bedrijven, zullen daar zeker toe bijdragen. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

Vincent Macharis neemt de functie over van Inge Tas, wiens vertrek aangekondigd werd eer-
der in 20201. Het mandaat van Inge Tas als cfo wordt beëindigd op 12 februari 2021. Om een 
vlotte transitie te waarborgen, blijft zij als interim manager deeltijds werkzaam bij Intervest 
tot Vincent Macharis operationeel is. De raad van toezicht dankt Inge Tas voor haar vele jaren 
inzet en haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Intervest.

Vincent Macharis treedt vanaf 10 maart 2021 toe tot de directieraad van Intervest, die dan 
uit de volgende leden zal bestaan: Gunther Gielen (ceo), Vincent Macharis (cfo), Joël Gorsele 
(cio) en Kevin De Greef (sgc). Dit luidt meteen de start in van een nieuwe ploeg die met veel 
enthousiasme de strategie #connect2022 wil realiseren en als team waarde wil creëren voor 
alle stakeholders. 

 

1 Zie PB 29 september 2020 - Intervest Offices & Warehouses en Inge Tas, chief financial officer,  
beëindigen samenwerking.


