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B E N O E M I N G  V A N  E E N  N I E U W E  CEO  
 

Ascencio heeft het genoegen om de benoeming van de heer Vincent Querton als haar CEO aan 

te kondigen.  

 

Naast zijn functies als gedelegeerd bestuurder en effectieve leider, zal Vincent Querton eveneens 

de functie van permanente vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder uitoefenen ter 

vervanging van de heer Carl Mestdagh. Deze laatste zal het Voorzitterschap van de Raad van 

Bestuur van Ascencio voortzetten.  

 

Houder van een diploma in de rechten en een MBA van INSEAD-CEDEP (Fontainebleau), Vincent 

Querton beschikt over een bewezen ervaring in de banken- en immobiliënsector in België en 

buitenland. Hij was onder andere Senior Vice President van Fortis Real Estate van 1996 tot 2002 en 

was daarna actief binnen de vennootschap Jones Lang Lasalle (JLL) van 2003 tot februari 2017 als 

International Director en CEO Benelux. 

 

De aanwinst van Vincent Querton sluit aan bij de strategie van Ascencio om te groeien in 

commerciële activa gelegen op kwaliteitsvolle locaties, vooral aan de rand van belangrijke 

stedelijke agglomeraties en het actieve beheer van haar portefeuille. 

 

Vincent Querton volgt de bvba Somabri op, vertegenwoordigd door Marc Brisack. Ascencio wenst 

Marc Brisack hartelijk te bedanken voor de 9 jaar gewijd aan Ascencio en wensen hem veel 

succes met zijn toekomstige projecten. 

 

 

Bijkomende inlichtingen zijn verkijgbaar bij : 

         

   

 

Ascencio is een in België, Frankrijk en Spanje actieve openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) 

gespecialiseerd in de beleggingen in handelspanden die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden. 

In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met evenwel een overheersing van de voedingssector. 

Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels en ontwikkelt een coherent beleid voor de optimalisatie van de resultaten op lange 

termijn en voor een stabiele rentabiliteit voor al haar aandeelhouders. 

 

Vincent QUERTON 

CEO 
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