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DE HEER SERGE WIBAUT

Voorzitter – Onafhankelijk bestuurder 
Belg - 18.08.1957

Serge Wibaut behaalde een master en een PhD in de economische 
wetenschappen aan de UCLouvain. 

De voorbije 25 jaar doceerde hij economie en financiën aan verschil-
lende universiteiten, zowel in België als het buitenland. Van 1996 
tot 1998 was hij financieel adviseur van de toenmalige minister van 
Financiën, Philippe Maystadt. 

In 2000 startte Serge Wibaut bij Axa België als Chief Investment 
Officer. Enkele jaren later werd hij CEO van Axa Bank. In 2005 
werd hij benoemd tot Chief Investment Officer voor Noord- en 
Centraal-Europa. Daarnaast was hij van 2001 tot 2005 lid van de 
raad van advies van Euronext. Na zijn vertrek bij Axa in 2008 werd 
Serge Wibaut bestuurder bij verschillende Europese financiële 
instellingen en investeringsmaatschappijen. Hij werd ook lid van 
verschillende investeringscomités. 

Serge Wibaut maakt sinds 23 oktober 2015 deel uit van Aedifica’s 
raad van bestuur. Sinds 2016 is hij voorzitter van de raad van 
bestuur. Hij is ook lid van het audit- en risicocomité en van het 
investeringscomité. Zijn mandaat loopt tot de gewone algemene 
vergadering van mei 2021.

Andere actieve mandaten: Securex Assurance, Cigna Life Insu-
rance Company of Europe NV, Reacfin NV, Scottish Widows Europe.

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: ADE, Alpha 
Insurance, Securex NV, Eurinvest Partners NV.

Aantal Aedifica aandelen: 200

DE HEER STEFAAN GIELENS, MRICS

Gedelegeerd bestuurder 
Chief Executive Officer – Effectieve leider 

Belg – 21.10.1965

Stefaan Gielens behaalde een master in de rechten en een post-
graduaat in de vastgoedkunde aan de KU Leuven. 

Van 1989 tot 1994 was hij advocaat aan de Brusselse balie. In 
1994 begon hij te werken voor Immolease NV, een vennootschap 
binnen de huidige KBC-groep. Tot 2005 bekleedde hij verschillende 
functies binnen KBC-groep, zoals transaction manager, secreta-
ris-generaal van de Almafin Groep, gedelegeerd bestuurder van 
Almafin Real Estate NV, bestuurder van ImmoleaseTrust NV (een 
vennootschap die private, publieke en beursgenoteerde vastgoed-
certificaten uitgeeft) en hoofd van het vastgoedbeheer van KBC 
Bank en KBC Real Estate. 

Begin 2006 begon hij zijn carrière bij Aedifica als Chief Execu-
tive Officer. Onder zijn leiding groeide Aedifica uit van een kleine 
start-up tot een internationale pure-play zorgvastgoedinvesteerder 
die actief in zeven landen en opgenomen is in de BEL20 (de referen-
tie-index van Euronext Brussels). Stefaan Gielens trad in 2006 toe 
tot Aedifica’s raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder. In die 
hoedanigheid houdt hij niet alleen toezicht op de algemene activi-
teiten van de Groep, maar is hij ook de drijvende kracht achter de 
strategie en de internationalisering van de Groep. Hij is lid van het 
investeringscomité en is voorzitter van het uitvoerend management. 
Hij is ook bestuurder van verschillende dochterondernemingen van 
Aedifica. Zijn mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering 
van mei 2021.

Andere actieve mandaten: bestuurder van Happy Affairs BV en 
als vast vertegenwoordiger van Happy Affairs BV, bestuurder in 
Antemm NV.

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: bestuurder van 
Immobe NV en Forum Estates NV

Aantal Aedifica aandelen: 12.709
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