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Dirk Vanderschrick, nieuw lid in raad van
toezicht Intervest Offices & Warehouses
Ter vervanging van Marco Miserez, die zijn ontslag heeft gegeven met ingang vanaf 4 mei
2022, heeft de raad van toezicht van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest)
Dirk Vanderschrick gecoöpteerd tot lid van de raad van toezicht met ingang van 4 mei 2022.
Dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA. Zijn definitieve benoeming zal worden voorgedragen op de eerstvolgende algemene vergadering van Intervest.
Dirk Vanderschrick heeft een Master Handels- en Financiële Wetenschappen (Vlekho) en
Master of Business Administration (Vlerick Business School). Tot voor kort was hij ceo bij
Belfius Insurance. Voorheen maakte hij binnen Belfius Bank vooral carrière als lid van het
directiecomité als Head of Retail & Commercial Banking en Head of Treasury & Financial
Markets. Hij heeft over de jaren in verschillende vennootschappen eveneens ervaring opgedaan als bestuurder.

“

Duurzame waardecreatie voor
alle stakeholders van Intervest,
daar gaan we voor!
Dirk Vanderschrick, lid raad van toezicht
Intervest Offices & Warehouses
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Als vertegenwoordiger van referentieaandeelhouder FPIM/SFPI (inclusief Belfius Groep)
wordt Marco Miserez vervangen door Dirk Vanderschrick. Intervest wil het afscheidnemende
lid van de raad van toezicht, Marco Miserez, danken voor zijn inzet en medewerking.
De raad van toezicht van Intervest is vanaf heden als volgt samengesteld:
〉
〉
〉
〉
〉

Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht en voorzitster
Johan Buijs, lid van de raad van toezicht
Marc Peeters, onafhankelijk lid van de raad van toezicht
Dirk Vanderschrick, lid van de raad van toezicht
Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht

“

Intervest is zeer verheugd met de komst van Dirk Vanderschrick.
Zijn uitgebreide kennis en ervaring in de banksector en met
diverse bestuursmandaten, zijn een toegevoegde waarde voor de
optimale werking van de raad van toezicht.
Ann Smolders, voorzitster raad van toezicht Intervest Offices & Warehouses

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels
(INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit,
die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft
vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de
vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie
zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen
op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en
concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van
ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate met
het aanbieden van ‘turnkey solutions’ (een totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide
dienstverlening, coworking en serviced offices.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Intervest Offices & Warehouses nv, openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther Gielen, ceo of Vincent Macharis, cfo,
T. + 32 3 287 67 87. - InvestorRelations@intervest.eu - https://www.intervest.eu/nl
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