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MEVROUW ELISABETH MAY-ROBERTI

Onafhankelijk bestuurder 
Belg – 17.11.1963

Elisabeth May-Roberti behaalde een master in de filosofie aan de 
UCL, een master in de rechten aan de Universiteit van Luik en een 
master in de financiën aan de Solvay Business School. Ze voltooide 
ook een bijzondere jaarstudie filosofie in Duitsland en een bijzon-
dere master in het notariaat aan de Université Libre de Bruxelles. 

Van 1993 tot 2001 werkte ze als jurist bij een notariskantoor. Sinds 
2001 is ze Secretaris-Generaal - General Counsel van de Inter-
parking-groep (AG Insurance). Ze is ook bestuurder van verschil-
lende Interparking-filialen in België en in het buitenland (Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland). Ze is ook lid van de raad 
van commissarissen van DB Bahnpark, een joint venture met 
Deutsche Bahn. 

Elisabeth May-Roberti maakt sinds 23 oktober 2015 deel uit van 
Aedifica’s raad van bestuur. Ze is voorzitster van het benoemings- 
en bezoldigingscomité. Haar mandaat loopt tot de gewone alge-
mene vergadering van mei 2021.

Andere actieve mandaten: diverse functies en mandaten binnen 
de Interparking-groep.

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: Uniparc Neder-
land BV.

Aantal Aedifica aandelen: 216

DE HEER LUC PLASMAN

Onafhankelijk bestuurder 
Belg – 15.10.1953

Luc Plasman behaalde een master burgerlijk scheikundig ingenieur 
aan de KU Leuven.

Hij begon zijn professionele carrière bij een Belgisch ingenieurs-
bureau, waarna hij werkte voor vastgoedontwikkelingsbedrijven 
die gespecialiseerd zijn in commercieel en residentieel vastgoed. 
In 1997 werd hij CEO van ING Real Estate Development Belgium. 
Nadat hij 13 jaar ervaring had opgedaan bij ING, was Luc Plas-
man van 2011 tot 2016 CEO van Wereldhave Belgium, een GVV 
die gespecialiseerd is in investeringen in Belgisch commercieel 
vastgoed. Sinds 2016 is hij algemeen directeur van BLSC, een 
organisatie die de belangen van retail- en retailvastgoedbedrijven 
behartigt. Hij is ook bestuurder van Vana Real Estate NV.

Luc Plasman maakt sinds 27 oktober 2017 deel uit van Aedifica’s 
raad van bestuur. Hij is lid van het investeringscomité en het benoe-
mings- en bezoldigingscomité van Aedifica. Zijn mandaat loopt tot 
de gewone algemene vergadering van mei 2023.

Andere actieve mandaten: bestuurder van Vana Real Estate NV, 
zaakvoerder van Elpee BV en secretaris-generaal van BLSC.

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: diverse manda-
ten binnen de Wereldhave Belgium-groep, gedelegeerd bestuurder 
van Immo Guwy NV en voorzitter van BLSC.

Aantal Aedifica aandelen: 418
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