BESIX RED VERSTERKT ZIJN
AANWEZIGHEID IN FRANKRIJK EN
BENOEMT STÉPHAN LÉTURGEZ TOT
DIRECTEUR VAN BESIX RED FRANKRIJK.
In het kader van zijn groeistrategie in de Belgische
grensstreek kondigt Besix Real Estate Development een dochterbedrijf van Besix Group dat actief is in de
vastgoedwereld en werkzaam is in 13 Europese steden
met ongeveer 500.000 m² in ontwikkeling (verdeeld
over 20 kantoor-, residentiële en serviceprojecten) - de
benoeming aan van Stéphan Léturgez als directeur van
BESIX RED Frankrijk.
Hij zal instaan voor de ontwikkeling van residentieel, tertiair en
commercieel vastgoed in het hele land. BESIX RED wil zo zijn aanwezigheid
op de Franse markt versterken.
« De komst van Stéphan Léturgez
aan het hoofd van BESIX RED
Frankrijk getuigt van onze ambitie
om onze aanwezigheid in Frankrijk
sterk te consolideren; zoals we met
succes hebben gedaan in België,
het Groothertogdom Luxemburg
en momenteel in Nederland en
Portugal. Zijn expertise is een
waardevolle troef voor onze
groep, die de Franse markt als
een van de belangrijkste gebieden
van geografische diversificatie
beschouwt », aldus Gabriel Uzgen,
Managing Director van BESIX RED.
Als
Directeur
van
BESIX
RED
Frankrijk
zal
Stéphan
Léturgez verantwoordelijk zijn
voor de ontwikkeling van de
ontwikkelingsactiviteiten
van
BESIX RED in zowel kantoren
als residentieel en commercieel

vastgoed. Hij zal zijn 18 jaar
ervaring in de verschillende
vastgoeddomeinen met Besix RED
delen en de aanwezigheid van de
pan-Europese
vastgoedoperator
op Frans grondgebied versterken
vanuit zijn hoofdkantoor in de
Georges V-laan in Parijs.
Onroerend goed: haar bedrijf
Stéphan Léturgez, afgestudeerd aan
de École Supérieure de Commerce
d’Arras, heeft het grootste deel van
zijn carrière doorgebracht in de
vastgoedsector. Sinds maart 2016
is hij projectleider en lid van het
directiecomité van Redevco, een
financieel fondsbeheerder. Hij
coördineerde onder meer het project
voor de verbetering van de Espace
du Palais, een winkelcentrum
in het centrum van Rouen, het

multifunctionele project in de rue
de Béthune 31, een voormalige
Galeries Lafayette site in Lille en
de rue François 1er 38 in Parijs
(huisvestings- en retailproject).
Van 2011 tot 2016 was Stéphan
Léturgez directeur Commercial Real
Estate Development bij Nacarat,
een
vastgoedontwikkelingsmaatschappij van de RabotDutilleul-groep. Daarvoor werkte
hij tien jaar voor Codic France als
Associate Director.
«We zijn verheugd om Stéphan
Léturgez te verwelkomen bij
BESIX RED, waar hij met zijn
profiel de ondernemingsfilosofie
die ons team kenmerkt verder zal
versterken», voegt Gabriel Uzgen
eraan toe.

BESIX Real Estate Development (BESIX RED), filiaal van BESIX Group actief in vastgoedontwikkeling, realiseert
al meer dan 30 jaar grootschalige stadsprojecten. Door zijn strategische visie is BESIX RED erin geslaagd zijn
activiteiten te diversifiëren, zowel op sectoraal - woningen, kantoren en Retail & Services - als geografisch vlak:
België, Luxemburg, Frankrijk en onlangs Nederland en Portugal.
In het streven naar duurzame ontwikkelingen waarbij wordt gekeken naar de behoeften van zijn klanten, houdt
BESIX RED in zijn visie omtrent vastgoed in de toekomst rekening met maatschappelijke en ecologische aspecten,
alsook met innovatie. www.besixred.com

