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Montea verwelkomt Dirk Lannoo 
als strategisch adviseur in de 
verschillende investerings-
comités binnen Montea. In deze 
functie zal hij advies geven aan de 
raad van bestuur rond nieuwe 
investeringsdossiers en ontwik-
kelingsprojecten met een focus 
op duurzaam en veelzijdig 
logistiek vastgoed. 
 
Dirk Lannoo heeft een lange 
carrière in het logistiek vastgoed 
achter de rug. Hij was meer dan 35 
jaar actief binnen de logistieke 
groep Katoen Natie, waar hij als 
Vice President mee instond voor 
de doorgedreven interna-
tionalisering van de groep. 
Daarnaast is Dirk Lannoo 
eveneens actief als onafhankelijk 
bestuurder bij het VIL (Vlaams 
Instituut van de Logistiek). 

 

Dirk Lannoo : “Ik kijk uit naar de samenwerking met Montea. De waarden die we delen zullen ons zonder twijfel in 
staat stellen de portefeuille van Montea op een kwalitatieve manier én op toplocaties verder uit te bouwen”. 
 
Dirk De Pauw, voorzitter raad van bestuur: “In de uitdagende tijden die voor ons liggen is het belangrijker dan ooit 
ons te omringen met sterke profielen met een grondige kennis van de markten waarin we actief zijn. We zijn er van 
overtuigd dat Dirk Lannoo met zijn jarenlange ervaring zal bijdragen aan de verdere kwalitatieve uitbouw van ons 
groeiverhaal. Ik wens hem dan ook van harte welkom.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/06/2022 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.750.947 m², verspreid over 87 locaties. Montea NV is sinds 
eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Euronext Parijs (MONTP). 
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