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Het is met spijt dat Home Invest Belgium de beslissing meedeelt van de heer Xavier Mertens,
CEO, om binnenkort de vennootschap te verlaten. Om de continuïteit te verzekeren, heeft de raad
van bestuur beslist tijdelijk de directie van de vennootschap toe te kennen aan het uitvoerend
management samengesteld uit de heren Jean-Luc Colson (CFO), Filip Van Wijnendaele (COO) en
Alexander Hodac (CCO), tot aan de benoeming van de nieuwe CEO, conform de procedure voorzien
door de wet en de statuten van de vennootschap. Het ontslag van de heer Xavier Mertens in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gaat in met ingang op 15 januari 2014; hij zal blijven
samenwerken met het oog op het verzekeren van de overgang tot aan de volgende algemene
vergadering.
De raad dankt ten zeerste de heer Xavier Mertens voor de 12 jaar gedurende dewelke hij de functies
van CEO heeft uitgeoefend en voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
vennootschap. De raad heeft beslist hem de titel van ere-CEO toe te kennen.
Het is tevens met spijt dat Home Invest Belgium het ontslag meedeelt van de heer Guy Van
Wymersch-Moons, voorzitter van de raad van bestuur, heel recentelijk verzocht om de functie van
bestuurder van de vastgoedbevak Befimmo op te nemen, en deze van de heer Luc Delfosse,
onafhankelijk bestuurder. De raad van bestuur dankt hen tevens oprecht voor de belangrijke rol die
zij hebben gespeeld, gedurende verschillende jaren, in de ontwikkeling van de vennootschap. De
raad heeft beslist hun de ere-titel toe te kennen van hun functie.
De raad van bestuur telt op heden dus 5 leden, waaronder 3 onafhankelijke bestuurders, hetgeen
overeenstemt met hetgeen voorgeschreven is door de wet en de statuten, en overweegt de
coöptatie van een zesde bestuurder voorgesteld door AXA tot aan de volgende jaarlijkse algemene
vergadering. De Raad van bestuur heeft beslist de heer Guillaume Botermans te benoemen tot
Voorzitter ad interim.
De raad van bestuur heeft reeds samengezeten in zijn nieuwe samenstelling en de nodige instructies
werden geformuleerd aan het benoemings- en vergoedingscomité zodanig dat laatstgenoemde de
nodige voorstellen aan de raad van bestuur maakt om snel het successieplan met het oog op het
vinden van een nieuwe CEO in werking te stellen. De raad van bestuur zal elke aanzienlijke evolutie
dienaangaande aan de aandeelhouders meedelen.
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