
Karin Koks - van der Sluijs (inkomend Bestuurder, onderworpen 
aan de goedkeuring door de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 17 november 2016)  
 
Ze heeft een Master Degree in Bedrijfseconomie en een Bachelor 
diploma in Commerciële Economie en is CFA Charterholder.  Gedurende 
haar 23-jarige carrière in de vastgoedsector, waarvan 15 jaar in 
internationaal niet-beursgenoteerd vastgoed, werkte ze samen met 
institutionele klanten, voor de selectie en het beheer van Europese en 
globale vastgoedfondsen. In haar vijf jaar bij MN Vermogensbeheer beheerde zij de Europese 
vastgoedportefeuille. Vervolgens was ze bij Aberdeen Asset Management voor 10 jaar, waar ze 
in eerste instantie de verantwoordelijkheid had voor de Europese vastgoedportefeuilles en 
producten en werd zij later verantwoordelijk voor de globale mandaten.  Heden bekleedt zij de 
functie van niet-uitvoerend bestuurslid van Genesta Capital and Fund Management S.à r.l., de 
luxemburgse managementvennootschap van Genesta Nordic Real Estate Investors, alsmede 
Voorzitter van het Investeringscomité. Daarnaast fungeert zij als lid van de Raad van 
Commissarissen (en lid van het Audit Committee) van het Nederlandse beursgenoteerde 
vastgoedbedrijf NSI N.V., als externe consultant voor Accord Europe Ltd  en als Senior Advisor bij 
Masterdam BV, twee vastgoed corporate finance bedrijven.   

 
 

Annick Van Overstraeten (Bestuurder gecoöpteerd door de Raad 
van Bestuur van 28 september 2016, mandaat onderworpen aan 
bekrachtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 
17 november 2016) 
 
Ze heeft een diploma in de Economische Wetenschappen (KUL - 1987) 
en behaalde een Master in Management (IAG-UCL - 1992) en begon 
haar carrière in 1987 bij Philips, als projectleider binnen de HR-
afdeling.  In de periode 1991 tot 1999, vervolgde ze haar carrière in de 
detailhandel, met name in de textielsector (New-D, Mayerline) en 
vervolgens oriënteerde zij zich naar de alimentatiewereld bij Confiserie Leonidas, waar ze 
Commercieel & Marketing Directeur was (1999-2004).  Van 2004 tot 2009 was zij Operationeel 
Directeur van Quick Restaurants Belux NV.  Heden is zij Chief Executive Officer en Bestuurder van 
Lunch Garden Group sedert 2010, onafhankelijk bestuurder (tevens lid van het Remuneratie- en 
Benoemingscomité) van Befimmo NV / SA en eveneens onafhankelijk bestuurslid van Euro Shoe 
Group NV. 
 


