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Kasper Deforche stopt als CEO van Wereldhave Belgium
De Raad van Bestuur van Wereldhave Belgium NV kondigt aan dat in onderling overleg werd besloten
dat de heer Kasper Deforche zal aftreden als CEO en bestuurder van de Vennootschap op 31
december 2020.
Er werd overeengekomen dat Kasper Deforche de komende maanden beschikbaar blijft voor de
Vennootschap om een vlotte transitie te garanderen. Ondertussen werd eveneens een proces gestart
om zijn opvolging te bepalen. De Vennootschap zal hieromtrent ten gepaste tijde communiceren.
“De Raad van Bestuur van Wereldhave Belgium NV is Kasper Deforche zeer erkentelijk voor zijn
waardevolle bijdragen aan de vennootschap. Zij wenst hem veel succes in zijn verdere carriere.” –
Dirk Goeminne
“Ik ben trots op de transformatie welke werd doorgemaakt naar een nog actievere en geïntegreerde
beheerder-investeerder op de Belgische winkelvastgoedmarkt. De wijze waarop de weerbaarheid
van de portefeuille en het ‘hands on’ management werden aangetoond in dit crisisjaar, getuigen
hiervan. Dit alles met het behoud van een uiterst solide balansstructuur en een uitstekend
liquiditeitspositie, welke Wereldhave Belgium in de toekomst alle kansen biedt om na de huidige
gezondheidscrisis te kunnen inspelen opportuniteiten die zich ongetwijfeld zullen voordoen in haar
sector. Graag benadruk ik bij dit afscheid specifiek mijn dankbaarheid aan de medewerkers met wie
ik de eer en het genoegen had dit gezamenlijk verhaal te schrijven.” - Kasper Deforche

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

