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Uitbreiding van het directiecomité 
 

 

 

Om Aedifica’s internationale groei te ondersteunen, versterkt de raad van bestuur het directiecomité 

van de Vennootschap met twee nieuwe leden: 

 

- de heer Charles-Antoine van Aelst, als Chief Investment Officer (CIO) 

- de heer Sven Bogaerts, als Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO) 

 

De heer Charles-Antoine van Aelst (1986) zal als Chief Investment Officer (CIO) verantwoordelijk zijn 

voor de investeringsactiviteiten van Aedifica. De heer van Aelst behaalde een Master in Toegepaste 

Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, een Master in Financial Management 

aan de Vlerick Management School en een Postgraduaat in de Vastgoedkunde aan KU Leuven. In 2008 

begon hij zijn loopbaan bij Aedifica als Corporate Analyst en was hij ook verantwoordelijk voor Investor 

Relations. Vervolgens werd hij Investment Manager (2011) en Investment Officer (2016). 

 

De heer Sven Bogaerts (1977) zal als Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO) verantwoordelijk 

zijn voor de internationale M&A-activiteiten van Aedifica. De heer Bogaerts behaalde een Licentiaat in 

de Rechten aan KU Leuven en een Master in Taxation aan de Universiteit Gent. Hij coördineert sinds 

midden 2016 de internationale transacties bij Aedifica. Voordien was hij als advocaat (2002) actief bij 

advocatenkantoor Eubelius, waar hij in 2011 associated partner werd. Als advocaat legde hij zich onder 

meer toe op corporate real estate transacties, de regelgeving rond GVV’s en de wetgeving rond 

vastgoed in het algemeen. Daarnaast was hij deeltijds assistent aan het Jan Ronse Instituut voor 

Vennootschapsrecht aan KU Leuven. 

 

Vanaf 1 oktober 2017 zal Aedifica’s directiecomité uit zes leden bestaan: 

 

Naam Functie 

Stefaan Gielens Chief Executive Officer (CEO) en uitvoerend bestuurder 

Jean Kotarakos Chief Financial Officer (CFO) en uitvoerend bestuurder 

Laurence Gacoin Chief Operating Officer (COO) 

Sarah Everaert Chief Legal Officer (CLO) / Secretaris-Generaal 

Charles-Antoine van Aelst Chief Investment Officer (CIO) 

Sven Bogaerts Chief M&A Officer (CM&AO) 

 

  



                   
 
 

PERSBERICHT 
 

28 september 2017 – na sluiting van de markten 
Onder embargo tot 17u40 

 

2/2 

 

 

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica 

heeft een portefeuille van meer dan 1,5 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in 

Nederland. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de 

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

De marktkapitalisatie bedroeg 1,5 miljard € op 31 augustus 2017. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen 

over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen 

dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan 

belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder 

controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien 

gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de 

vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica 

geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 

Voor alle bijkomende informatie 

 

  
  

 

 


