
 

 

 

Persbericht | Vertrek van Cédric Biquet als CFO 

van Wereldhave Belgium 

 

 

Wereldhave Belgium NV kondigt het vertrek aan van de heer Cédric Biquet als Chief Financial Officer 

van de Vennootschap. 

  

De heer Biquet zal zijn functie blijven uitoefenen tijdens zijn opzeggingstermijn, die in juni afloopt. De 

Vennootschap zal de details van zijn vervanging op een latere datum bekendmaken, rekening 

houdend met het feit dat er reeds een aanwervingsprocedure is gestart om zijn opvolging te bepalen. 

  

"Wereldhave Belgium NV dankt de heer Cédric Biquet voor zijn bijdrage aan de voorbereiding van de 

onderneming op nieuwe uitdagingen en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière. - Nicolas 

Beaussillon 

  

"Ik wil de Raad van Bestuur en het hele team van Wereldhave Belgium oprecht bedanken voor deze 

zeer bevredigende jaren binnen het bedrijf. Ondanks de huidige economische context hebben de 

werkzaamheden van de voorbije jaren de soliditeit van de onderneming nog versterkt, zowel op het 

vlak van haar portefeuille, haar financiële situatie als haar teams, waardoor zij klaar is om haar 

evolutie verder te zetten en de uitdagingen van morgen aan te gaan". - Cédric Biquet 

 

 

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 31 maart 2021 bedraagt € 364 mln. 

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