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DIRK DE PAUW WORDT NIEUWE VOORZITTER VAN MONTEA 
 

MONTEA HEEFT HET STATUUT VAN OPENBARE GEREGLEMENTEERDE 
VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) 

 
Aalst, 30 september 2014 – MONTEA (MONT) maakt vandaag bekend dat Gerard Van Acker vanaf 1 oktober 2014 opgevolgd zal 
worden door Dirk De Pauw als voorzitter van de raad van bestuur van Montea Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea 
Comm.VA. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die vandaag werd gehouden, heeft de verandering van 
statuut van vastgoedbevak naar GVV (Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) op unanieme wijze goedgekeurd.  
 
Gerard Van Acker begeleidde Montea sinds de beursgang doorheen de uitdagingen waar een nieuw 
beursgenoteerd bedrijf mee geconfronteerd wordt. Gezien zijn uitgebreide ervaring als bestuurder en/of 
voorzitter in verschillende bedrijven, bekleedde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van Montea en was hij 
nauw betrokken bij het opvolgen van de corporate governance binnen het bedrijf.  
 
De raad van bestuur en het team van Montea wensen Gerard Van Acker dan ook van harte te danken voor zijn 
professionele bijdrage over de voorbije jaren. 
 

 

Dirk De Pauw1 is door de raad van bestuur benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Montea 
Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea Comm.VA. Hij is sinds de beursgang actief binnen Montea 
als bestuurder en als voorzitter van het investeringscomité voor de Benelux en voor Frankrijk. Daarnaast werkt hij 
mee aan de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille in Frankrijk. Gezien zijn nauwe betrokkenheid als referentie-
aandeelhouder voor de familie De Pauw en zijn actieve rol binnen de organisatie, is zijn benoeming tot voorzitter 
een evidente keuze voor de bestuurders.  
 
“Onze familie ondersteunt het sterke groeiverhaal dat Montea sinds de oprichting heeft neergezet. Ik wens de 
bestuurders en de aandeelhouders dan ook te bedanken voor hun vertrouwen in mij als nieuwe voorzitter”, aldus 
Dirk De Pauw. 

 
 

1 De heer Dirk De Pauw oefent zijn mandaat als bestuurder uit via DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw tot 19 mei 2015. Nadien zal de heer 
Dirk De Pauw zijn mandaat als bestuurder en voorzitter uitoefenen als natuurlijke persoon.   
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Montea heeft nu het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) 
 
Op 22 september 2014 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) aan Montea een 
vergunning verleend als Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV). De buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders, die vandaag werd gehouden, heeft de verandering van statuut 
van vastgoedbevak naar GVV (Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) op unanieme wijze 
goedgekeurd. Aangezien geen enkel uittredingsrecht werd uitgeoefend geniet de vennootschap vanaf 
vandaag het statuut van GVV. 
 
Deze wijziging is het gevolg van de publicatie van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 
 
 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP), gespecialiseerd in logistiek 
en semi-industrieel vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten 
letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea 
waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/06/2014 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 619.093 
m², verspreid over 37 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
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