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Rudi Taelemans, Operationele CEO van Vastned Belgium, 
heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap gemeld 
dat hij bij de volgende Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders, die zal plaatsvinden op 27 april 2022, zijn 
mandaat van operationele CEO en lid van het Executive 
Committee zal neerleggen. 

Rudi Taelemans: “Na 22 boeiende en interessante jaren 
bij Vastned Belgium wordt het stilaan tijd om de fakkel 
door te geven teneinde de persoonlijke work-life balans te 
herschikken. De rit bij Vastned Belgium was zeer uitdagend 
in een veranderend retail landschap, waar e-commerce 
zijn intrede deed, het consumentengedrag veranderde 
en een pandemie leidde tot tijdelijke winkelsluitingen. 
Dankzij de support van een performant en veelzijdig team 
werden steeds goede resultaten geboekt. Ik wens eveneens 
de aandeelhouders te bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen als CEO.”

Lieven Cuvelier: “Wij danken Rudi Taelemans voor de 
jarenlange samenwerking. Rudi is een zeer gedreven CEO 
die de Vennootschap en zijn team steeds heeft aangestuurd 
als een echte leider. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de verbetering van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille, 
het behalen van mooie resultaten en heeft de Vennootschap 
door de veranderende retailmarkt geloodst. Wij respecteren 
zijn beslissing en wensen hem het beste voor de toekomst.”

Rudi Taelemans blijft nog tot de Algemene Vergadering bij 
de Vennootschap betrokken, hetgeen Vastned Belgium de 
gelegenheid geeft om in alle zorgvuldigheid een opvolger 
voor Rudi te zoeken.

Operationele CEO Vastned Belgium vertrekt bij  
de volgende Algemene Vergadering (27/04/2022)

Over Vastned Belgium: Vastned Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op  
Euronext Brussels (VASTB). Vastned Belgium investeert in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in multifunctionele winkelpanden gelegen in de populaire 
winkelsteden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Verder bestaat de portefeuille uit retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. Een kleiner deel van de 
portefeuille is geïnvesteerd in horeca- en residentiële units. 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Vastned Belgium nv, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Rudi 
Taelemans – CEO of Sven Bosman – Financial Director, tel. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be
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