Home Invest Belgium benoemt Sophie Lambrighs
als Chief Executive Officer

De Raad van Bestuur is verheugd u te kunnen
aankondigen dat Mevrouw Sophie Lambrighs
benoemd werd tot CEO. Mevrouw Lambrighs
zal deze functie uitoefenen in het kader van
de eBVBA waarvan zij de permanente
vertegenwoordiger is.
Mevrouw Lambrighs was reeds voorheen Lid
van het Investeringscomité van Home Invest
Belgium en kent de groeistrategie en de
werking van het bedrijf heel goed.
De nieuwe CEO is 42 jaar en startte haar carrière in de bouwsector. Ze was actief in het ontwerp van
gebouwen en bouwstructuren, zowel in Brussel als in Parijs. Voordat zij in januari 2013 aan de slag
ging bij Immobel als Consultant en Lid van het Uitvoerend Comité, werkte zij sinds 2003 in het
vastgoed departement van Axa Belgium, eerst als Project Manager, later als Investment Manager. Zij
was ook Bestuurder bij de vastgoedbevak Retail Estates. Sophie Lambrighs is van opleiding Burgerlijk
Ingenieur bouwkunde (ULB) en beschikt over een Executive Master in Management (Solvay Business
School).
De Raad van Bestuur is blij te kunnen rekenen op haar ervaring en competenties om de strategie van
het bedrijf verder te zetten en zal haar benoeming tot Bestuurder voorstellen op de volgende
Algemene Vergadering van Home Invest Belgium, die plaatsvindt op 6 mei a.s., onder voorbehoud
van het akkoord van de FSMA.
Home Invest Belgium zal op die manier over 4 effectieve leiders beschikken, die benoemd zijn
conform artikel 39 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles. De heren Jean-Luc Colson (CFO), Filip Van Wijnendaele (COO) en
Alexander Hodac (CCO) zullen hun functie blijven uitoefenen aan de zijde van Mevrouw Lambrighs.
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