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Na negen mooie jaren van vruchtbare samenwerking binnen Ascencio als CFO en 
effectieve leidinggevende en nadat zij meer bepaald een team van jonge, 
gemotiveerde professionals met een hoog niveau van uitmuntendheid vormde, heeft 
Michèle Delvaux de beslissing genomen om Ascencio te verlaten en zich te gaan wijden 
aan andere persoonlijke projecten. 
 
Cédric Biquet neemt de fakkel van haar over als nieuwe CFO van Ascencio, lid van het 
Directiecomité en als effectieve leidinggevende. Hij zal ons in de loop van de zomer 
vervoegen.1 
 
Cédric Biquet is houder van een diploma van het IAG van de UCL; hij behaalde een 
bijkomende Master in financieel risicobeheer aan de Facultés Universitaires Saint-Louis en 
volgde tevens het Executive Programme in Real Estate aan de Solvay Business School. 
 
Cédric Biquet (47 jaar) begon zijn carrière in de afdeling Audit (Banken) bij KPMG. Hij 
werkte 14 jaar voor de GVV Befimmo, eerst 6 jaar als Deputy Financial Officer,  later 8 jaar 
als Chief Investment Officer. In zijn huidige functie is hij reeds drie jaar CFO van de GVV 
Wereldhave Belgium. 
 
“Het was een echt plezier om gedurende al die jaren met Michèle te mogen 

samenwerken. Michèle is een geweldige professional en een zeer gewaardeerde collega. 

Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe persoonlijke projecten. En wij zijn overigens 

zeer verheugd over de komst van Cédric naar Ascencio. Zijn vaardigheden, ervaring en 

ondernemersgeest zullen zeker bijdragen tot de ontwikkeling van Ascencio.” zei Vincent 

H. Querton, CEO. 

 
1 Onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA. 

 

Cédric Biquet, nieuwe CFO bij Ascencio 

 



 

 

Over Ascencio 

 
 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.  
 
Ascencio is gekarakteriseerd door haar hybride portefeuille die voornamelijk bestaat uit 
supermarkten en retailparken. 
 
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. 

 

 

 

 

 

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij :       

               

 

Michèle DELVAUX 

Chief Financial Officer 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

michele.delvaux@ascencio.be 

Vincent H. QUERTON 

Chief Executive Officer 

Tél : +32 (0)71 91.95.00 

vincent.querton@ascencio.be 

 

Aurore ANBERGEN 

Head of Investors Relations, Marketing & 

Communication 

Tél : +32 (0)71.91.95.23 

aurore.anbergen@ascencio.be 

Stéphanie VANDEN BROECKE 

Secretary General & General Counsel 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be 
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