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MONTEA benoemt Jo De Wolf tot nieuwe CEO  
 

Strategische koers wordt voortgezet 
 
 
Aalst, 3 september 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) maakt vandaag 
bekend dat Jo De Wolf zal worden aangesteld als nieuwe CEO1. Hij volgt op 1 oktober 2010 
Dirk De Pauw op, die sinds midden februari de functie van CEO ad interim waarnam. Dirk 
De Pauw wordt terug voorzitter van het investeringscomité en behoudt zijn mandaat in de 
Raad van Bestuur. 
 
Jo De Wolf, 36 jaar, stond sinds 2006 aan het hoofd van de vastgoedafdeling van The Brussels 
Airport Company, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de herontwikkelingsstrategie 
en de uitbreiding van de logistieke zone Brucargo op Brussels Airport. Van 2000 tot 2004 was hij 
actief bij de vastgoedbevak Leasinvest Real Estate, waar hij eerst verantwoordelijk was voor het 
commercieel beleid en later ook instond voor het investeringsbeleid.  
 
Jo De Wolf is Master in Applied Economics aan de KU Leuven, behaalde een MBA aan de Vlerick 
School voor Management en volgde het Master in Real Estate programma aan de KU Leuven. Hij 
is tevens gastdocent aan de KU Leuven in de opleiding ‘Financiële en fiscale aspecten van 
vastgoed’. 
 
Met de aanstelling van Jo De Wolf als nieuwe CEO, vervolledigt Montea haar management team. 
Samen met Jean de Beaufort (Directeur Frankrijk), Peter Snoeck (COO en Directeur België) en 
Peter Verlinde (CFO) zal de strategische koers van Montea verdergezet worden.   
 
Strategische koers bevestigd 
 
De komst van de nieuwe CEO wijzigt niets aan de strategie van Montea. Jo De Wolf zal actief 
bijdragen aan de groei van Montea en haar vastgoedportefeuille.  
 

Jo De Wolf: “Ik ben er van overtuigd dat Montea door 
zijn specialisatie in logistieke en semi-industriële 
gebouwen, in staat zal zijn verder uit te groeien tot 
referentiespeler op de Belgische en Franse markt. Het 
succes van de recente kapitaalverhoging, alsook de 
aanwerving van een directeur voor de Franse markt, 
zal bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling.” 
 

 
 

                                                
1 Onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA. 
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OVER MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA is een vastgoedbevak (Sicafi – SIIC), gespecialiseerd in logistiek en semi-
industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Het bedrijf wil een referentiespeler worden op deze 
markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en innoverende vastgoed-
oplossingen bieden aan haar huurders. Op deze manier creëert het waarde voor haar 
aandeelhouders. Per 31/06/2010 had de onderneming 375.779 m² op 31 locaties in portefeuille. 
Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs 
(MONTP). 
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