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MONTEA VIERT SUCCESVOLLE 10DE VERJAARDAG OP DE BEURS  

 
Aalst, 17 oktober 2016, Montea (MONT) viert vandaag haar tiende jaar op de beurs met een “belceremonie”, waarbij het Montea-
team de Brusselse beurs deze ochtend opende.  
 
 

 
 
In de afgelopen tien jaar werd eveneens veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de vastgoedportefeuille. Dit resulteert 
vandaag in een kwalitatieve portefeuille die gericht is op de toekomst. “We geloven sterk in het potentieel van de logistieke 
vastgoedmarkt, o.a. ten gevolge het groeiend belang van e-commerce in onze economie. Wij kondigen dan ook niet toevallig vandaag 
een verdere groei van de portefeuille aan met ongeveer € 100 miljoen per jaar. Voor 2017 en 2018 zit er momenteel reeds  
€ 130.000.000 aan nieuwe projecten in de pijplijn en streven we er naar om ons succesverhaal verder te zetten met een EPS-groei 
(winst per aandeel) van 5 procent per jaar en een jaarlijks dividendgroei van 3 procent over de volgende drie boekjaren”, aldus nog 
Jo De Wolf.  
 

“In die 10 jaar dat we noteren 
op de beurs van Brussel en 
Parijs hebben we de markt 
zowel op haar hoogtepunt als 
op haar dieptepunt gekend. 
Maar de Belgische belegger 
heeft onze opeenvolgende 
kapitaalverhogingen steeds 
ondersteund, wat ons de 
mogelijkheid heeft gegeven om 
een duurzaam groeiverhaal 
neer te zetten. Wij danken dan 
ook onze aandeelhouders voor 
het gestelde vertrouwen.” Jo De 
Wolf, CEO Montea. 
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OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), 
gespecialiseerd in logistiek vastgoed in de België, Nederland 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. Montea kreeg in 2015 
als eerste Belgische vastgoedinvesteerder, de Lean & Green Star als erkenning voor het effectief verminderen van 
de CO2 uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%. Per 30/06/2016 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille 
een totale oppervlakte van 852.238 m², verspreid over  49 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd 
op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
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