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MONTEA STELT CHIEF COMMERCIAL OFFICER AAN 
 

Peter Demuynck vervolledigt het managementteam van Montea  
 
Aalst, 25 november 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) maakt vandaag de 
aanwerving van Peter Demuynck bekend als Chief Commercial Officer (CCO). Peter 
Demuynck zal zijn activiteiten bij Montea starten vanaf januari 2011. Met de creatie van 
deze nieuwe functie wil Montea haar commerciële slagkracht versterken en de 
vastgoedportefeuille in België verder uitbreiden en optimaliseren. De CCO zal zich 
focussen op het ontwikkelen van investeringsopportuniteiten in België, de optimalisatie 
van de bestaande vastgoedportefeuille en het verder verbeteren van de bezettingsgraad. 
 
De nieuwe CCO vervolledigt het managementteam van Montea, dat bestaat uit Jo De Wolf (CEO), 
Peter Snoeck (COO België), Peter Verlinde (CFO) en Jean de Beaufort (Directeur Général 
France).  
 
Montea is als vastgoedbevak permanent op zoek naar een verdere uitbreiding en optimalisatie van 
haar vastgoedportefeuille, zowel in België als in Frankrijk.  
 
Jo De Wolf, CEO van Montea, verklaart: Met het oog op een dynamisch beheer van onze 
vastgoedportefeuille, is een proactief commercieel beleid van het hoogste belang. Daarom zag 
Montea de noodzaak om de nieuwe functie van Chief Commercial 
Officer te creëren. Met de aanstelling van Peter Demuynck wil Montea 
de nadruk leggen op de uitbreiding van haar portefeuille in België en op 
de optimalisatie van haar bestaande sites." 
 
Peter Demuynck (41) was sinds 2008 als Brucargo Real Estate Manager 
bij The Brussels Airport Company verantwoordelijk voor de Brucargo-
portfolio en de ontwikkeling van Brucargo West. Voordien werkte hij voor 
Cushman & Wakefield, waar hij verantwoordelijk was voor de uitbouw 
van de afdeling Industrie en Logistiek, zowel op nationaal als 
internationaal vlak. Daarvoor werkte hij onder andere voor Colliers 
EPMC en McDonald’s Belgium. Peter Demuynck is handelsingenieur en 
volgde een postgraduaat in vastgoedkunde.  
 

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 snel een referentiespeler worden op 
deze markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en innoverende 
vastgoedoplossingen bieden aan haar huurders. Op deze manier creëert het waarde voor haar 
aandeelhouders. Per 30/09/2010 had de onderneming 451.808 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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