
 

 

 
 

 
 

 

 

Samenstelling van de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder 
 

 

 

 

 

Ascencio heeft het genoegen om de benoeming aan te kondigen van de Heer Gérard 

Lavinay als nieuwe onafhankelijke bestuurder. 

 

De Heer Lavinay, de huidige Voorzitter van Page Conseil S.A., is bijna 40 jaar actief in de 

groep Carrefour waar hij hoge managementfuncties heeft bekleed. 

” Met zijn ervaring in de voedingsdistributiesector, zowel in België als in het buitenland, 

versterkt de benoeming van Gérard tot lid van de Raad van bestuur van Ascencio de 

expertise van onze Vennootschap in de voedingssector; zij verstevigt daarmee haar 

groeistrategie die gericht is op verwerving van supermarkten en retailparken.” vertelt ons 

Carl Mestdagh, Voorzitter van de Raad van bestuur. 

Ascencio kondigt tevens de hernieuwing aan van de mandaten van Mevrouw Stéphanie 

Boniface, Mevrouw Alexandra Leunen en de Heer Olivier Beguin.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA 
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Over Ascencio: 

 
Ascencio is actief in België, Frankrijk en Spanje als Gereglementeerde vastgoedvennootschap 

(Openbare GVV), gespecialiseerd in investeringen in handelspanden die aan de stadsrand liggen. 
 

Ascencio is gekenmerkt door een hybride portefeuille, die voornamelijk bestaat uit supermarkten en 

retailparken. 
 

Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussel en ontwikkelt een coherent beleid voor de 

optimalisatie van de resultaten op lange termijn en garandeert zo een stabiele rentabiliteit voor al haar 

aandeelhouders. 
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