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Aedifica versterkt haar team in België met een country manager 
 

 

 

In haar vijftienjarig bestaan heeft Aedifica in België een portefeuille opgebouwd van 

80 zorgvastgoedsites met een totale waarde van ca. 1,1 miljard €. Die gebouwen bieden samen plaats 

aan ca. 8.000 bewoners. Bovendien blijft Aedifica, naast haar internationale expansie, ook in België 

uitbreiden. In 2020 investeerde de Groep 75 miljoen € in haar Belgische zorgvastgoedportefeuille door 

de acquisitie van 3 recent gebouwde woonzorgcentra in Geel, Schelle en Frasnes-lez-Anvaing1. 

 

Om dat groeiverhaal in de Belgische markt duurzaam verder te zetten, versterkt Aedifica haar Belgische 

team met de promotie van Stéphanie Lomme tot country manager. In die functie zal Stéphanie toezien 

op het beheer van de Belgische portefeuille en de groei van de Groep in de Belgische markt, en de 

leiding over het Belgische asset & property management team op zich nemen. 

 

Stéphanie Lomme (38) is sinds december 2019 aan de slag bij Aedifica als 

Senior Asset Manager Belgium en heeft in die tijd al uitgebreid ervaring 

opgedaan met de Belgische portefeuille, de huurders en de werking van de 

Groep. Vóór ze deel werd van het Aedifica-team, bouwde ze 10 jaar lang haar 

carrière uit bij KBC Bank als analist en credit advisor binnen de vastgoedtak, 

waarna ze Corporate Relationship Manager en Senior Banker werd en daarbij 

vooral beursgenoteerde vastgoedvennootschappen in portefeuille had. 

Stéphanie Lomme behaalde een master in de toegepaste economische 

wetenschappen aan KU Leuven. 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn zeer verheugd dat Stéphanie Lomme binnen het 

Aedifica-team is doorgegroeid tot country manager in België. De ervaring die zij het afgelopen jaar 

binnen de Groep heeft opgebouwd, betekent een grote meerwaarde voor Aedifica’s team in België. 

Bovendien is Stéphanie’s promotie een illustratie van Aedifica’s engagement en ambitie voor verdere 

groei in de Belgische zorgvastgoedmarkt.”  

 
1 Zie persberichten van 9 juli 2020, 1 oktober 2020 en 30 oktober 2020. 
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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 

ongeveer 3,5 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 30 oktober 2020 ca. 2,9 miljard €. 
 

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

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
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Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_Sustainability-Report-2019_2020-05-28_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

