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Luc Merigneux start als Country 
Director France van Montea. Hij 
zal een cruciale rol spelen in het 
vooropgestelde groeiplan 
Track’24. 
 

 

Vandaag maakt de portefeuille in Frankrijk 13% uit van de totale vastgoedportefeuille van 

Montea. Met de aanstelling van Luc Merigneux wil Montea de groei van de Franse portefeuille 

significant versnellen.  

 

Luc Merigneux heeft sinds meer dan 14 jaar een 

uitgebreide ervaring in de vastgoedsector. De 

afgelopen 4 jaar bekleedde hij de functie van 

Investment Director bij Nuveen Real Estate in 

Frankrijk met een duidelijke focus op de logistieke 

sector.  

 

De nieuwe Country Director France zal vanaf vandaag zijn functie uitoefenen in het kantoor in 

Parijs. Hij zal samen met het lokale Franse Montea team het groeiplan Track’24 nader vorm 

geven. 

 

Jo De Wolf, CEO Montea: “Luc Merigneux zal instaan voor een kwalitatieve groei van de 

vastgoedportefeuille in Frankrijk. Onder zijn leiding willen we onze Franse portefeuille laten 

groeien op basis van de formule die Montea ook in België en Nederland succesvol gemaakt 

heeft. We denken hierbij in de eerste plaats aan in-house ontwikkelingen en strategische 

partnerships met gevestigde spelers.” 

 

Luc Merigneux , Country Director France Montea : “Ik ben erg tevreden dat ik bij Montea aan 

de slag kan gaan en dat ik de kans krijg om de Franse portefeuille verder te ontwikkelen. In een 

markt die steeds competitiever wordt en in het licht van de actuele wereldwijde uitdagingen 

ben ik overtuigd van de relevantie van het model van Montea. Het stelt ons in staat om onze 

groeidoelstellingen te realiseren én een voorkeurspartner te worden voor alle actoren op de 

Franse markt. ” 
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Ambitieuze portefeuillegroei 

Track’24 zijn de beoogde groeiambities die Montea wenst te realiseren tegen eind 2024. In de 

eerste vijf kwartalen van het plan identificeerde Montea reeds een investeringsvolume van 

€400 miljoen, waarvan €300 miljoen reeds werd gerealiseerd en €100 miljoen in uitvoering is. 

Montea is on track om tegen eind 2024 het beoogde investeringsvolume van €800 miljoen te 

behalen en het resultaat per aandeel met minstens 20% te laten stijgen t.o.v. 2020.  

 

De focus van het groeiplan zal gaan naar duurzaam en veelzijdig logistiek vastgoed:  

 Strategische toplocaties  

 Multimodale sites 

 Multifunctionele gebouwen 

 Maximale benutting van ruimte – brownfield & greyfield redevelopment 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 

 
Montea NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV/SIR), gespecialiseerd in logistiek vastgoed in 
België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. 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 31/03/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.712.561 m², verspreid over 84 locaties. Montea NV is 
sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
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