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Frédéric Sohet verlaat Montea voor nieuwe uitdaging 
 

Objectieven en strategie blijven bevestigd 

Dirk De Pauw verzekert de continuïteit als CEO ad interim 

 
Aalst, 18 januari 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) maakt vandaag bekend 
dat Frédéric Sohet, na 3 jaar als CEO aan het hoofd van Montea, besloten heeft het bedrijf 
te verlaten voor een nieuwe uitdaging. De managementwissel verandert niets aan de 
objectieven en de strategische koers van Montea. 
 
Frédéric Sohet blijft tot midden februari actief bij Montea zodat een vlotte overgang kan verzekerd 
worden. Met het oog op een optimale continuïteit heeft de Raad van Bestuur besloten1 om DDP 
Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw, mede-oprichter van Montea, 
aan te stellen als CEO ad interim. Dirk De Pauw is als voorzitter van het investeringscomité en als 
verantwoordelijke voor business development in Frankrijk, nauw betrokken bij de activiteiten en 
ontwikkeling van Montea. Het gaat om een tijdelijke benoeming totdat een opvolger voor Frédéric 
Sohet gevonden is. 
 
“Wij wensen Frédéric van harte te danken voor de belangrijke rol die hij de voorbije jaren heeft 
gespeeld in het succes en de verdere uitbouw van Montea. Wij bevestigen dat Dirk De Pauw 
dezelfde groeiobjectieven zal blijven nastreven en onze strategische koers zal blijven aanhouden”, 
aldus Gerard Van Acker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Montea. 
 
 
 
 
OVER MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA is een vastgoedbevak (Sicafi – SIIC), gespecialiseerd in logistiek en semi-
industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Het bedrijf wil snel een referentiespeler worden op 
deze markt. Montea biedt meer dan gewone opslagplaatsen en wil flexibele en innoverende 
vastgoedoplossingen bieden aan haar huurders. Op deze manier creëert het waarde voor haar 
aandeelhouders. Per 30/09/2009 had de onderneming 380.740 m² op 33 locaties in portefeuille. 
Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs 
(MONTP). 
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VOOR MEER INFORMATIE 
 
www.montea.com 

 
1 Onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA. 


