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Benoemingen van Nicolas Beaussillon en Ine Beeterens als
respectievelijk CEO en COO van Wereldhave Belgium
Na het op 25 november 2020 aangekondigde vertrek van Kasper Deforche keurt de Raad van Bestuur
van Wereldhave Belgium NV goed de benoeming van Nicolas Beaussillon tot Chief Executive Officer,
Gedelegeerd Bestuurder en Effectieve Leider van Wereldhave Belgium NV. Deze benoeming, die nog
onderworpen is aan de goedkeuring van de toezichthoudende instantie (FSMA), gaat in op 1 januari
2021.
Nicolas Beaussillon is meer dan vier jaar geleden bij Wereldhave Belgium in dienst getreden als
Commercieel Directeur en lid van het Management Team. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in de
vastgoedsector en meer bepaald in het verhuurbeheer en de ontwikkeling van winkelcentra. Hij
begon zijn carrière in Londen in 2003, voordat hij in 2005 bij Cushman & Wakefield aan de slag ging,
waar hij meer dan 10 jaar werkte, uiteindelijk als Partner en Hoofd van het Shopping Center team.
Nicolas Beaussillon heeft een Master Degree in Business Administration van ICHEC in Brussel.
"In deze bijzondere tijden ben ik opgewonden om deze nieuwe uitdaging en verantwoordelijkheid aan
te gaan. Ons bedrijf is perfect gepositioneerd en heeft de best-in-class medewerkers om zich aan te
passen, onze LifeCentral-strategie verder uit te voeren en onze portefeuille naar een hoger niveau te
brengen. Ik ben er erg trots op dat ik de leiding neem over ons geweldige team en dat ik alles in het
werk zal stellen om Wereldhave Belgium de komende jaren in de beste positie te krijgen. Innovatie,
out-of-the-box denken en samenwerking tussen onze teams zullen ons tot grote prestaties leiden". Nicolas Beaussillon
Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen, waaronder de beschikbaarheid van Kasper Deforche in
de eerste maanden van 2021, om te zorgen voor een soepel en volledig overgangsproces van de
verantwoordelijkheden van de CEO naar Nicolas Beaussillon.
Bovendien maakt Wereldhave Belgium NV de benoeming bekend van Ine Beeterens tot Chief
Operating Officer. Ine Beeterens zal haar nieuwe functie binnen het bedrijf vervullen vanaf 1 januari
2021.
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Ine Beeterens werkt al zes jaar bij Wereldhave Belgium, waarvan de laatste vier jaar als Head of
Operations en lid van het Management Team. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in retail vastgoed
en is mede-oprichter van de Next Generation of the Belgian and Luxembourg Shopping Centres and
Retail Council. Na haar ingenieursopleiding behaalde ze een Master in General Management (Vlerick
Management School) en een Master in Real Estate (KULeuven).
"De overgang van de Belgische portefeuille naar Full Service Centers brengt boeiende opportuniteiten
met zich mee. Ik ga deze uitdaging graag aan als strategische partner van de CEO om verder te
bouwen aan onze reeds gevestigde track record. Ik heb het volste vertrouwen in onze teams om het
bedrijf naar nieuwe successen te leiden". - Ine Beeterens

Voor bijkomende informatie : Cédric Biquet – Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00
investor.relations@wereldhavebelgium.com
De beleggingsfocus van Wereldhave Belgium richt zich op winkelcentra en retail parks die dominant
zijn in hun verzorgingsgebied.
Wereldhave Belgium is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie op 30 september
2020 bedraagt € 340 miljoen.
Meer informatie vindt u op de website www.wereldhavebelgium.com
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