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MONTEA ONDERTEKENT EEN SAMENWERKINGSAKKOORD MET J|MO, VERTEGENWOORDIGD DOOR  

JULIEN MONGOIN, EN VERSTERKT ZO HAAR SLAGKRACHT IN FRANKRIJK 
 

 
 

De portefeuille van Montea in Frankrijk kende sinds de beursgang een sterke groei. Met de ondertekening van een partnerovereenkomst 
met J|MO wil Montea haar aanwezigheid in Frankrijk verder versterken en het aantal ontwikkelingsprojecten in Frankrijk opdrijven. 
 
J|MO, vertegenwoordigd door Julien Mongoin, heeft een jarenlange affiniteit met de logistieke vastgoedmarkt en beschikt over de 
vereiste ervaring om voor Montea nieuwe ontwikkelingen op te starten in Frankrijk. Julien Mongoin, afgestudeerd als Ingenieur aan 
École Nationale des Travaux Publics (ENTPE), was sinds 2007 verantwoordelijk als Director Development bij de Franse vastgoedpromotor 
Nexity Geprim. Sinds eind 2010 was hij actief als Director Development & Acquisitions bij Barjane (planner/ontwikkelaar 
bedrijfsvastgoed). 
 
Jean de Beaufort, Directeur France Montea: “Het verheugt ons om de krachten te kunnen bundelen met J|MO. De complementariteit 
van onze competenties zal de slaagkansen van toekomstige ambitieuze ontwikkelingsprojecten zonder twijfel versterken.” 
 
Julien Mongoin, zaakvoerder van J|MO: “Ik ben trots dat we de competenties en het netwerk van J|MO ten dienste kunnen stellen van 
Montea. De waarden die we delen, namelijk respect voor onze partners, het streven naar kwaliteit en de inzet voor klantentevredenheid, 
zullen ons zonder twijfel in staat stellen het patrimonium van Montea in Frankrijk op toplocaties verder te ontwikkelen met activa van de 
nieuwste generatie “made in 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 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 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 30/09/2017 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale 
oppervlakte van 901.287 m², verspreid over 52 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op 
Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
 
PERSCONTACT       VOOR MEER INFORMATIE  
 
Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | jo.dewolf@montea.com  www.montea.com 
 
 
 


