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Aedifica benoemt nieuwe Chief Financial Officer 
 

 

 

De raad van bestuur van Aedifica heeft mevrouw Ingrid Daerden benoemd als Chief Financial Officer. 

 

Mevrouw Daerden zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tevens lid van het 

Directiecomité en effectieve leider van Aedifica zijn.  

 

Zij zal uiterlijk vanaf 1 september 2018 het team van Aedifica vervoegen.  

 

Mevrouw Daerden behaalde een masterdiploma handelsingenieur (KU Leuven, 1998) en volgde een 

Executive Master Class in Corporate Finance (Vlerick Business School, 2012). 

 

Mevrouw Daerden heeft een uitgebreide financiële ervaring opgebouwd zowel als bankier (ING) als in 

de vastgoedwereld (Cofinimmo). Als CFO van OTN Systems (sedert 2016) was zij daarenboven actief 

in een internationale onderneming.   

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is zeer verheugd om Ingrid Daerden te 

verwelkomen als nieuwe Chief Financial Officer. Haar financiële kennis en ervaring zijn een belangrijke 

meerwaarde voor de verdere ontwikkeling en internationale groei van Aedifica.” 
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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 ca. 1,7 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 mei 2018. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Stefaan Gielens mrics 
Chief Executive Officer 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 626 07 72 

stefaan.gielens@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 

Martina Carlsson 
Senior Manager Group Reporting & Corporate Planning 
 

Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40 (7th floor) 

B-1040 Brussels – Belgium 

T +32 2 627 08 93 

martina.carlsson@aedifica.eu 

www.aedifica.eu 
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