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Per s ber icht

ASCENCIO VERSTERKT HAAR MANAGEMENTTEAM
OM BETER OM TE GAAN MET DE UITDAGINGEN INZAKE ESG EN DE TRANSFORMATIE VAN HAAR PORTEFEUILLE

Ascencio kondigt de komst aan van Bernard Sergeant als Operations & ESG Director binnen
haar Directiecomité.
Zijn opdracht zal erin bestaan om de transformatie van onze portefeuille te stimuleren en
de uitvoering van de ESG-strategie van Ascencio aan te sturen.
Bernard heeft sedert vele jaren een uitgebreide internationale ervaring in de
vastgoedsector.
Bernard Sergeant: "Het is met plezier en veel motivatie dat ik bij Ascencio aan de slag ga
om samen met het team die uitdagingen aan te gaan die mij bijzonder na aan het hart
liggen".
Vincent H. Querton, onze CEO, zegt hierover: "We zijn blij met de komst van Bernard, die ons
vermogen versterkt om de vele uitdagingen van de retail en de duurzaamheid om te zetten
in opportuniteiten voor Ascencio. Hij brengt een schat aan expertise in project- en
klantenbeheer mee. Ik heb Bernards professionele en menselijke kwaliteiten al vele jaren
mogen waarderen.”
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Over Ascencio :
Ascencio is actief in België, Frankrijk en Spanje en is een gereglementeerde vastgoedvennootschap
(public SIR) gespecialiseerd in investeringen in winkelruimte aan de rand van steden.
Ascencio wordt gekenmerkt door zijn hybride portefeuille, die voornamelijk bestaat uit supermarkten en retailparken.
Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussel en ontwikkelt een coherent beleid dat gericht is op het
optimaliseren van haar resultaten in de tijd en het garanderen van een stabiele rentabiliteit voor al haar
aandeelhouders.
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