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Aedifica benoemt Raoul Thomassen  

tot nieuwe Chief Operating Officer 
 

 

 

Aedifica’s raad van bestuur heeft de heer Raoul Thomassen benoemd tot Chief Operating Officer. 

 

De heer Thomassen zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, tevens benoemd worden 

als ‘effectieve leider’ van de GVV. Hij zal vanaf 1 maart 2021 het Aedifica-team versterken. 

 

De heer Thomassen heeft ruim 15 jaar ervaring in property en asset 

management in een Europese context. De voorbije drie jaar was hij 

Group Director Operations bij het in Amsterdam gevestigde Multi 

Corporation, een exploitant van retailvastgoed die ca. 100 sites 

uitbaat in 14 landen. In die functie focuste hij zich naast het 

performance management van de portefeuille en aansturen van de 

operationele landenteams ook op innovatie en de implementatie van 

de ESG-strategie. Daarvoor werkte de heer Thomassen 9 jaar lang 

als Head of Operations en Deputy COO bij Atrium Real Estate, een 

beursgenoteerde ontwikkelaar, beheerder en exploitant van 

retailvastgoed in Centraal- en Oost-Europa. Bij Atrium was hij 

verantwoordelijk voor de operationele processen en projecten en gaf 

hij leiding aan lokale teams in 7 landen. De heer Thomassen begon 

zijn carrière in de vastgoedsector bij Rodamco Europe, waar hij na de 

fusie met Unibail Group Operating Manager werd. 

 

De heer Thomassen behaalde een master in de bedrijfseconomie en een postgraduaat aan de 

Universiteit Maastricht (Nederland). 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn zeer verheugd om Raoul Thomassen in het 

Aedifica-team te verwelkomen als nieuwe Chief Operating Officer. De expertise en ervaring die hij de 

voorbije jaren in de Europese vastgoedsector heeft opgebouwd, zijn een belangrijke meerwaarde voor 

de verdere ontwikkeling en internationale groei van Aedifica. We kijken ernaar uit om samen met Raoul 

verder te blijven bouwen aan het zorgvastgoed van de toekomst.” 

 

Raoul Thomassen, COO van Aedifica, voegt daaraan toe: “Ik dank de raad van bestuur voor het 

vertrouwen dat spreekt uit deze benoeming en zie uit naar de kennismaking en een veelbelovende 

samenwerking met de collega’s van Aedifica.”  
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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 490 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

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 5 januari 2021 ca. 3,3 miljard €. 
 

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

T +32 494 573 115 

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 
 
 

       

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

