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MONTEA benoemt Frédéric Sohet tot nieuwe CEO  
 

Sterk management kadert in groeistrategie van vastgoedbevak 
 

14 februari 2007 
 
MONTEA, de vastgoedbevak gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel 
vastgoed, maakt bekend dat Frédéric Sohet werd aangesteld als nieuwe CEO. 
Hij volgt per 12 februari Dirk De Pauw op, die een actieve rol blijft spelen als 
voorzitter van het Investeringscomité en als lid van de Raad van Bestuur van 
MONTEA. 
 
Frédéric Sohet (34 jaar) zal de functie van CEO en CFO combineren.  De aanstelling 
van de nieuwe CEO past, zoals aangekondigd in het prospectus, in de verdere 
defamilialisering van MONTEA. 
  
Frédéric Sohet heeft een rijke ervaring die van grote toegevoegde waarde is voor 
MONTEA. Hij was/is Chief Financial Officer van de vastgoedontwikkelaar Robelco 
waarbij hij verantwoordelijk was/is voor alle financiële en juridische aspecten van de 
vastgoedprojecten. Hij was o.a. verantwoordelijk voor grote vastgoedtransacties als 
het Hermes Plaza in Diegem, het Kievitplein in Antwerpen en het RTL hoofdkwartier 
in Evere. 
 
Voordien was Frédéric Sohet ondermeer General Manager van Birdy Airlines, een 
luchtvaartmaatschappij die voor SNBA vluchten naar Afrika organiseerde en die in 
2004 is opgegaan in de SN Brussels Airlines Group. 
 
Frédéric Sohet is handelsingenieur (Solvay Business School). 
 
MONTEA kiest voor continuïteit en ambitie 
 
Vorig jaar besliste de familie De Pauw om haar vastgoedpatrimonium open te stellen 
voor externe partners. Logistiek Vastgoed De Pauw werd herdoopt tot MONTEA. De 
groep Banimmo, met Affine als moedermaatschappij, werd referentieaandeelhouder 
van het nieuwe MONTEA. MONTEA is sinds oktober beursgenoteerd op Euronext 
Brussel en noteert sinds eind december ook op Euronext Parijs. Het bedrijf 
concentreert zich op de Belgische en sinds kort ook op de Franse markt. Een goede 
dosis gezond verstand, ondernemerschap, pragmatisme en kostenbewustzijn blijven 
de basisfilosofie van het bedrijf. Om de groei van MONTEA in goede banen te leiden, 
wordt er gekozen om het managementteam uit te breiden. 
 
Gerard Van Acker, voorzitter van de Raad van Bestuur over de komst van Frédéric 
Sohet: “Frédéric is de geknipte persoon om de groeistrategie van Montea mee uit te 



 
bouwen. Hij heeft ervaring in het ontwikkelen van nieuwe projecten, heeft een sterke 
financiële achtergrond en hij kent de vastgoedsector als geen ander. Hij zal nauw 
samenwerken met COO Peter Snoeck en bovendien blijft Dirk De Pauw een actieve 
rol spelen. MONTEA kiest dan ook voor de combinatie van ambitie en continuïteit.” 
 
Een sterk bestuur als basis voor verdere groei 
 
De Raad van Bestuur van MONTEA bestaat stuk voor stuk uit mensen met een 
relevante achtergrond en de juiste competenties: naast Voorzitter Gerard Van Acker 
(voormalig stichter en Voorzitter van het directiecomité van de GIMV en lid van de 
Raad van Bestuur van Besix Group) zetelen ook Dirk De Pauw, Peter Snoeck 
(COO), Hugo Van Hoof (voormalig Gedelegeerd Bestuurder van Heijmans België), 
Philip Van gestel (voormalig CEO van Hesse-Noord Natie en op vandaag Executive 
Chairman van Noord Natie Terminals) en Eddy Hartung (voormalig bestuurder bij 
Almafin en lid van het directiecomité van de vastgoedconsulent CETIM) in de Raad 
van Bestuur.  
 
Christian Terlinden (CFO van Banimmo Real Estate) en André Bosmans (Secretaris 
Generaal van Banimmo Real Estate) zijn de vertegenwoordigers van de groep 
Banimmo-Affine. 
 
“Met Frédéric Sohet als CEO, wordt de dagelijkse leiding van MONTEA verder 
uitgebreid en versterkt.  Hierdoor zullen we onze groeiambities in België en Frankrijk 
kunnen realiseren”, aldus Dirk De Pauw. 
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