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IMMOBEL FRANKRIJK KONDIGT BENOEMING AAN VAN 
PAUL-MICHEL ROY ALS ALGEMEEN DIRECTEUR TERTIAIRE EN 
STEDELIJKE TRANSFORMATIE  

 
 
 

Paul-Michel Roy vervoegt de Franse dochteronderneming 
van Immobel in Parijs als nieuwe algemeen directeur 
Tertiaire en Stedelijke transformatie. Hij zal 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de tertiaire 
projecten van Immobel in Frankrijk en voor de uitvoering 
van alle stedelijke transformatie- en 
herstructureringsprojecten. Immobel Frankrijk heeft een 
sterke ambitie op dat vlak. Immobel bekleedt vandaag een 
vooraanstaande positie in het Europese 
vastgoedlandschap en ontwikkelt gemengde en duurzame 
stedelijke omgevingen die beantwoorden aan de huidige en 
toekomstige behoeften van de gebruikers.  
“De komst van Paul-Michel Roy betekent een nieuwe fase in de 
ontwikkeling van Immobel in Frankrijk. Hij zal met name de 
synergiën tussen onze residentiële en tertiaire projecten 
versterken en de teams voor stedelijke transformatie en tertiaire 
projecten consolideren in Parijs en Île-de-France. Immobel zet 
in Frankrijk zijn groei voort en zet in op de toenemende stedelijke 
uitdagingen op het vlak van diversiteit en duurzame renovatie”, 
zegt Fabien Acerbis, algemeen directeur van Immobel France.  

 
Paul-Michel Roy zal de teams versterken die instaan voor de lopende projecten, waaronder het 
iconische pand van de voormalige winkel Tati Barbès. Hij zal ook de ontwikkeling van nieuwe 
projecten in Île-de-France. 
 
“Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van dit dynamische en zeer actieve team en de steeds 
groeiende ambities van Immobel Frankrijk op vlak van het nastreven van een duurzame stedelijke 
mix mee kan aandrijven”, aldus Paul-Michel Roy.  
 
Paul-Michel Roy studeerde af aan de École spéciale des travaux publics (ESTP) in Parijs. Hij begon 
zijn carrière in het bedrijfsvastgoed bij Bouygues Immobilier in 2006 als verantwoordelijke van 
vastgoedprogramma's voor kantoren en vervolgens als ontwikkelingsverantwoordelijke. In 2013 
begon hij bij Cushman & Wakefield France op de afdeling administratie voor Île-de-France. In 2015 
werd hij directeur ontwikkeling van de divisie Bedrijfsvastgoed van Vinci Immobilier. Onlangs kreeg 
hij de leiding over de uitwerking van REHAGREEN, bij Bouygues Immobilier.  
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Voor meer informatie: 

Immobel France 
Lisa Wyler, Media Relations Immobel France 
+33 6 33 66 86 29 
lisa@lisa-wyler.com 

 

Over Immobel: Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep 
ontstond in 1863 en ontwerpt kwaliteitsvolle en toekomstbestendige stedelijke omgevingen die een 
positieve impact hebben op de manier waarop mensen leven, werken en zich ontspannen. De 
onderneming is gespecialiseerd in gemengd vastgoed met verschillende functies. Met een 
beurswaarde van meer dan 650 miljoen EUR en een portefeuille van meer dan 1.600.000 m² 
projectontwikkeling in zes landen (België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, 
Duitsland) heeft Immobel een vooraanstaande positie in het Europese vastgoedlandschap. De Groep 
streeft naar duurzaamheid op het vlak van stadsontwikkeling. Bovendien draagt ze een deel van haar 
winst over aan liefdadigheidsinstellingen op het gebied van gezondheid, cultuur en maatschappelijke 
inclusie. Immobel telt ongeveer 200 talenten die zich elke dag opnieuw inzetten.  

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 
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