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Ingrid Daerden, CFO Aedifica, is 

Trends CFO of the Year 2021 
 

 

 

Aedifica CFO Ingrid Daerden werd gisteren verkozen als ‘Trends CFO of the Year 2021’. Deze award 

wordt jaarlijks uitgereikt door de Belgische financiële magazines Trends en Trends-Tendances aan de 

CFO die het afgelopen jaar de toon heeft gezet binnen de Belgische financiële sector. 

 

Naast de opmerkelijke prestaties die de genomineerden het voorbije jaar hebben uitgevoerd, keek een 

professionele en onafhankelijke jury vooral naar kwalitatieve criteria, zoals professionele kennis, 

leiderschaps- en people-managementkwaliteiten en de rol van de CFO als strategische partner in de 

onderneming. 

 

De jury koos voor Ingrid Daerden als laureaat wegens haar bijdrage aan de strategische ontwikkeling 

en financiering van de groei van Aedifica. Aedifica heeft vorig jaar meer dan 700 miljoen € opgehaald 

op de kapitaalmarkten. De jury had ook oog voor de integratie van duurzaamheids- en ESG-criteria in 

het financiële beleid. Tenslotte was er lof voor haar professionele en transparante houding. 

 

Ingrid Daerden, CFO van Aedifica, stelt: “Deze award is een prachtige 

erkenning voor het harde werk dat het hele Aedifica-team de voorbije periode 

geleverd heeft. Naast de vele acquisities en financieringsoperaties hebben 

we door de Europese expansie en de opzet van lokale teams onze manier 

van werken grondig veranderd. In samenwerking met de verschillende teams 

hebben we SAP gelanceerd, hebben we de boekhouding van de 

internationale dochtervennootschappen geïnsourcet en werd er een treasury-

managementsysteem geïmplementeerd. Ik ben dan ook zeer trots op het 

gemotiveerde financiële team dat zijn schouders onder dit 

transformatieproject heeft gezet en een stevig fundament vormt voor de 

toekomstige groei bij 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 540 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

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

dan 4,4 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 20 oktober 2021 ca. 4,2 miljard €. 
 

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

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Ontdek Aedifica’s Duurzaamheidsverslag 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2021/05/AED_Sustainability-Report_2020_EN_2021-05-31_LV.pdf
https://aedifica.eu/nl/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

