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BENOEMING VAN DRIE NIEUWE BESTUURDERS  

WIJZIGING IN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER 
 

 

 

 
Ascencio heeft het genoegen om de benoeming van drie nieuwe bestuurders  

en een wijziging in het aandeelhouderschap van de statutaire zaakvoerder aan te kondigen 
 

 

De algemene vergadering van Ascencio NV heeft vandaag de benoeming van drie nieuwe 

bestuurders goedgekeurd1. De raad van bestuur van Ascencio NV bestaat nu uit 10 leden om de 

deskundigheid en complementariteit van de profielen binnen de raad van bestuur te vergroten, 

meer bepaald ten aanzien van de Franse markt en de uitdagingen in verband met de 

digitalisering van de retailsector.  

 

Carl, Eric en John Mestdagh hebben de koopoptie gelicht die in januari 2018 werd toegestaan 

door AG Real Estate2 op de aandelen die dit laatste bezit in Ascencio NV, de statutaire 

zaakvoerder van Ascencio CVA. AG Real Estate blijft een belangrijke aandeelhouder  

van Ascencio SCA en zal haar mandaten binnen de raad van bestuur blijven uitoefenen. 

 

 
 

 

 

Benoeming van twee nieuwe onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders 

 

Stéphanie Boniface heeft een mastertitel en is deskundig op het gebied van de Franse retailvastgoedmarkt. Zij 

werkt als commercieel verantwoordelijke Frankrijk op de afdeling Projecten en Vernieuwingen van Immochan, 

een van de belangrijkste Europese handelsvastgoedvennootschappen. Haar ervaring met de Franse markt zal 

een echt voordeel zijn in de groeistrategie en de activabeheerstrategie van Ascencio. 

 

Na het behalen van een mastertitel in het beheer en bestuur van ondernemingen aan de rechtenfaculteit van 

Lille heeft Stéphanie Boniface de functie van bedrijfsvastgoedadviseur binnen de groep Sedaf bekleed. In 2007 

is ze vervolgens als commercieel verantwoordelijke voor de regio Noordwest in dienst getreden van de 

vastgoedvennootschap Immochan. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 De FSMA heeft deze benoemingen op 27 maart 2018 goedgekeurd. 
2 Vastgoeddochter van AG Insurance, die handelt voor eigen rekening maar ook voor andere dochterondernemingen van 

deze laatste, tezamen “AG Real Estate”. 
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Alexandra Leunen beschikt over erkende ervaring op het gebied van digitale transformatie en Lean UX (hoofd 

van de UX-afdeling van Anais Digital, oprichtster en Managing Partner van Lemon Crush). Haar 

ondernemingsgeest en marketingkennis zijn een echt voordeel bij het opstellen en uitvoeren van een strategie 

die is afgestemd op de veranderingen in het gedrag en de prestaties van winkelketens en in de verwachtingen 

van consumenten als gevolg van e-commerce.  

  

Alexandra Leunen is afgestudeerd als marketinggegradueerde aan de EPHEC, heeft een diploma in User 

Research & Design van de Vrije Universiteit Brussel en is lid van de International Advertising Association. Zij is 

bestuurder van vennootschappen, waaronder de Smartphoto Group. 

 

 

Benoeming van een nieuwe niet-uitvoerende bestuurder verbonden aan de projectontwikkelaars Carl, Eric en 

John Mestdagh 

 

Olivier Beguin kan bogen op een internationale loopbaan en beschikt over een grote vastgoedervaring. Hij is 

Chief Executive Officer van de vennootschap Equilis Europe, een vastgoedontwikkelingsmaatschappij die 

actief is in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Nederland en Luxemburg. Olivier Beguin is begonnen als 

consultant bij Fortis en heeft daarna verschillende functies bij Arcelor International in Europa en Iran bekleed. In 

2006 is hij in dienst getreden van Equilis. Zijn ervaring met vastgoed in Europa zal een echt voordeel zijn voor de 

ontwikkeling en groei van Ascencio. 

 

Olivier Beguin is afgestudeerd als handelsingenieur aan de UCL en heeft een MBA van de Vlerick Business 

School. 

 

 

Wijziging in het aandeelhouderschap van Ascencio NV 

 

Carl, Eric en John Mestdagh hebben de koopoptie gelicht op 49% van de aandelen van Ascencio NV die in 

handen zijn van AG Real Estate. Zij worden daadwerkelijk 100% aandeelhouders van Ascencio NV na de 

statutaire algemene vergadering van Ascencio NV die plaatsvindt op 8 juni 2018. 

 

Met 13% blijft AG Real Estate een belangrijke aandeelhouder van Ascencio CVA. AG Real Estate blijft haar 

mandaten uitoefenen in de Raad van bestuur en blijft ook de strategie van Ascencio steunen. 

 

 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar 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. 
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