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Redevco voegt management van Oostenrijkse, Zwitserse en
Centraal-Europese activiteiten samen in Zürich
Passend binnen haar strategie waarbij de focus ligt op kernmarkten in Europa, heeft Redevco
besloten om in de regio Centraal Europa meer nadruk te leggen op de Zwitserse en
Oostenrijkse activiteiten. Vanaf april 2013 voegt Redevco het management van haar
activiteiten in Centraal Europa samen in Zwitserland.
De werkzaamheden van het kantoor in Wenen worden verplaatst naar het kantoor in Zürich.
Hierdoor versterkt Redevco haar positie in zowel Zwitserland als Oostenrijk, waar Redevco actief zal
blijven.
Bovendien zal Lucien Smits vanaf 15 mei 2013 de functie van Financial Director van Redevco
Centraal Europa en Redevco Zwitserland op zich nemen. Lucien Smits (37) werkt sinds september
2005 bij Redevco en heeft diverse functies bekleed in verschillende lokale kantoren. Momenteel is
hij Finance Manager van Redevco België. Het verheugt Redevco zeer dat hij deze benoeming
accepteert.
Begin dit jaar heeft Redevco al Dirk Adriaenssen benoemd tot Managing Director van Redevco
Centraal Europa en Redevco Zwitserland. Ook hij zal op 15 mei 2013 starten in zijn nieuwe functie.
Tot die datum blijft het huidige team onder leiding van Adam Starr verantwoordelijk voor Redevco
Centraal Europa en Redevco Zwitserland.
OVER REDEVCO:
Redevco, een onafhankelijke vastgoedonderneming, beheert en ontwikkelt een van de grootste
winkelportefeuilles in Europa. De portefeuille bestaat uit meer dan 600 objecten, voornamelijk gelegen in de
belangrijkste winkelstraten van grote Europese steden. Redevco richt zich vooral op eersteklas objecten op
goede locaties die een hoog groeipotentieel bieden. Redevco is onderdeel van het in Zwitserland gevestigde
Cofra Holding AG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Priscilla Tomasoa
Head of PR & Corporate Communications
Redevco B.V.
Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam, Nederland
Tel.: +31 20 599 6262
Fax: +31 20 599 6263
E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com
Website: www.redevco.com

