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Wijziging in het management 
 

 

 

Mevrouw Laurence Gacoin zal haar mandaten als COO en bestuurder van Aedifica op 31 oktober 2020 

beëindigen. Ze verlaat de Aedifica-groep voor een nieuwe professionele opportuniteit in een andere 

sector. 

 

Mevrouw Gacoin begon haar carrière bij Aedifica in januari 2015 als Chief Operating Officer. 

 

De raad van bestuur bedankt mevrouw Gacoin voor haar bijdrage aan het ambitieuze internationale 

groeitraject dat de Aedifica-Groep de voorbije jaren gerealiseerd heeft en wenst haar het beste toe in 

het verdere verloop van haar carrière. 

 

De raad van bestuur en het managementcomité hebben de nodige overgangsmaatregelen genomen 

om het vertrek van mevrouw Gacoin op te vangen. Aedifica beschikt over een ervaren en toegewijd 

Operations team, waardoor de normale werking van de Groep in de komende maanden verzekerd is. 

 

Aedifica zal ten gepasten tijde verder informeren over de samenstelling van het managementcomité. 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Laurence Gacoin heeft de afgelopen vijf jaar een 

belangrijke en gewaardeerde bijdrage geleverd aan het groeiparcours van Aedifica. We nemen dan ook 

met spijt kennis van haar beslissing, maar wensen haar in alle vriendschap het beste toe in haar nieuwe 

uitdaging. Aedifica heeft een ervaren en toegewijd team, in Brussel en in de diverse landen waarin we 

actief zijn. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ons team Aedifica’s internationale groeiverhaal 

onvermoeibaar zal verderzetten.” 
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Over Aedifica 
 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor 

senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 450 sites opgebouwd in België, 

Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, met een waarde van 

meer dan 3,3 miljard €. 
 

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de 

volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext 

Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 26 augustus 2020 ca. 2,8 miljard €. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Bob Boeckx 
Copywriter financial communication 
 

T +32 496 279 979 

bob.boeckx@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
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