
 

 

Persbericht | Benoeming van Ingrid Theuninck als 

nieuwe CFO van Wereldhave Belgium NV 

 

De Raad van Bestuur van Wereldhave Belgium NV kondigt de benoeming aan van 

mevrouw Ingrid Theuninck*, tot Chief Financial Officer van Wereldhave Belgium NV. 

Haar benoeming gaat in op 8 november 2021. 

 

Ingrid Theuninck is Handelsingenieur financiewezen van opleiding en heeft een 

postgraduaat Vastgoedkunde behaald, beide aan de KULeuven. Ze heeft een 

uitgebreide ervaring in de sectoren van corporate real estate finance en 

vastgoedtransacties, waar zij al meer dan 20 jaar actief in is. Zij heeft onder andere 

expertise opgebouwd als kredietanalist en investment manager bij verschillende 

Belgische financiële instellingen (KBC Bank NV, Dexia Bank NV en Bank Degroof NV) 

alsook als M&A en real estate manager bij verschillende exploitanten van 

woonzorgcentra en assistentiewoningen (Armonea NV en Vulpia NV). Ingrid 

Theuninck heeft ook een bijzondere knowhow van de sector van beursgenoteerde 

vastgoedinvesteerders opgebouwd dankzij haar ervaring bij een andere openbare 

gereglementeerde vastgoedvennootschap (Leasinvest Real Estate NV). Tot op heden 

was Ingrid als zelfstandige werkzaam bij Vista Capital Advisors. 

 

Met haar brede ervaring verrijkt Ingrid Theuninck het management team van 

Wereldhave Belgium, dat nu voltallig is. Dit gedreven en gediversifieerd management 

team zal met enthousiasme de LifeCentral-strategie verder uitvoeren met oog zowel 

op de versterking van het vertrouwen van de klanten en van de activa van Wereldhave 

Belgium NV als op waardecreatie voor al haar stakeholders. 

 

"Ik ben verheugd Ingrid in ons bedrijf te verwelkomen. Haar uitgebreide ervaring in de 

vastgoedsector gecombineerd met haar uitstekende kennis van financiën en 

vastgoedinvesteringen zullen een uitstekende aanvulling vormen op een reeds zeer 

ervaren managementteam. Wereldhave Belgium NV beschikt nu over alle nodige 

middelen om de volgende fasen van haar groei aan te vatten". - Nicolas Beaussillon 

 

 
* Namens Firesti BV. 



 
 

“Ik kijk er alvast naar uit om Wereldhave Belgium te vervoegen en samen met haar 

team verder te schrijven aan het succesverhaal van het bedrijf. Hun sterke positie in 

het Belgische commercieel vastgoed en hun gedreven team creëren een solide basis 

om in te spelen op opportuniteiten en uitdagingen.” – Ingrid Theuninck 

 

 

Voor bijkomende informatie:  

Nicolas Beaussillon  

Chief Executive Officer  

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

+32 2 732 19 00 

 

Over Wereldhave Belgium - make every day count 

Wereldhave Belgium Full Service Centers dragen bij aan een plezieriger en comfortabeler dagelijks 

leven. Een one-stop-locatie voor voedselinkopen, winkelen, vrije tijd, ontspanning, sport, gezondheid, 

werk en andere dagelijkse behoeften, allemaal ondersteund door slimme concepten en digitale 

diensten. Door duurzaam te investeren om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en lokale 

gebieden, verrijken we gemeenschappen, terwijl we zorg dragen voor het milieu, en hebben we een 

positief effect op de manier waarop mensen wonen, werken en winkelen. Wereldhave Belgium Full 

Service Centers spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen in toonaangevende 

regionale steden in België. 

 

Wereldhave Belgium is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie op 30 september 

2021 bedraagt € 397 mln. 

Meer informatie vindt u op de website www.wereldhavebelgium.com 
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