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IMMOBEL CAPITAL PARTNERS VERWELKOMT 

MELINDA KNATCHBULL ALS CHIEF FINANCIAL AND OPERATING OFFICER  
 

Immobel Capital Partners, de Londense tak voor portefeuillebeheer van Immobel Group, kondigt de 

aanstelling aan van Melinda Knatchbull als Chief Financial and Operating Officer. In die nieuwe functie 

zal zij verantwoordelijk zijn voor de financiële, operationele en risico-aspecten van de activiteiten van 

Immobel Capital Partners. Melinda kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring in de sector van het 

fondsenbeheer, waarvan zij zich in de laatste twee decennia heeft toegespitst op vastgoed. Ze heeft 

ongeveer 20 jaar samengewerkt met Duncan Owen, die in januari de functie van CEO opnam voor de 

oprichting van Immobel Capital Partners.  

 

Melinda zal dus blijven samenwerken met Duncan, naast Maureen 

Mahr von Staszewski, Head of pan European Office, en Monica 

O'Neill, Head of Capital and Investor Relations. Immobel Capital 

Partners legt zich toe op het creëren van groene pan-Europese 

investeringsstrategieën in de kantoor- en residentiële sectoren 

waarin Immobel Group reeds marktleider is.  

   

Melinda maakt de overstap van Schroder Real Estate, waar zij meer 

dan tien jaar verantwoordelijk was voor de wereldwijde activiteiten op het ganse platform. Met een sterke 

focus op governance zat zij talrijke comités voor, waaronder het Operating Committee, het Risk and 

Performance Committee en het Pricing and Valuations Committee. Ze was ook verantwoordelijk voor 

de implementatie van regelgeving in de hele onderneming, waaronder de AIFMD, AVG en de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Een aantal van de vastgoedfondsen kregen een 

ranking van verschillende ESG-benchmarks zoals de GRESB en Better Buildings Partnerships. Voordat 

ze bij Schroder in dienst trad, was Melinda Head of Fund Accounting bij Invista Real Estate, waar ze 

met Duncan een belangrijke rol speelde bij de beursgang van het bedrijf.  

 

In een reactie zei Duncan Owen, CEO van Immobel Capital Partners: "Mel voegt zich bij een 

eersteklas seniorteam, met Maureen Mahr von Staszewski als Head of Pan European Office en Monica 

O'Neill als Head of Capital and Investor Relations. Ze legt daarmee een duidelijke intentieverklaring af 

over de groei en ambities van Immobel Capital Partners." 

 

Melinda Knatchbull zelf voegde daaraan toe: “Ik ben verheugd om deel te mogen uitmaken van het 

stichtende team van Immobel Capital Partners en om samen voor de investeerders een uniek en 

overtuigend voorstel te lanceren dat berust op de expertise van Immobel Group. Het is heel bijzonder 

om een investeringsmaatschappij op te zetten die zich richt op duurzaam vastgoed.” 

 

 

  



 

 

 

Voor meer details: 

Caroline Kerremans* | Head of Corporate Communications 

Immobel Group 

+32 2 422 53 37 

caroline.kerremans@immobelgroup.com 
* als vertegenwoordiger van Celeste CommV  

 

Over Immobel:  Immobel Group is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, 

die teruggaat tot 1863, creëert hoogwaardige, toekomstgerichte stedelijke omgevingen met een positieve 

impact op de manier waarop mensen leven, werken en zich ontspannen, en specialiseert zich in gemengd 

vastgoed. Met een marktkapitalisatie van meer dan 650 miljoen euro en een portfolio van meer van 1.600.000 

m² vastgoedontwikkelingen in 7 landen (België, Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland, VK) speelt 

Immobel een leidersrol in het Europese vastgoedlandschap. De Groep streeft naar duurzame 

stadsontwikkeling. Bovendien besteedt ze een deel van haar winsten aan goede doelen op het vlak van 

gezondheidszorg, cultuur en sociale inclusie. Immobel telt ongeveer 200 medewerkers. 

 

Over Immobel Capital Partners: Als dochteronderneming van de Immobel Group is Immobel Capital 

Partners een co-investeringbeheerder voor meerwaardecreatie van gespecialiseerde vastgoedstrategieën in 

de kantoor- en residentiële sectoren. De beleggingsfilosofie van Immobel Capital Partners is gebaseerd op 

drie kernpijlers die ondersteund worden door een sterke staat van dienst in vastgoed en expertise: 

▪ Actief zoeken naar groeisteden in West-Europa.  

▪ Beleggingen in bruine tot groene activa met uitstekende ESG-troeven of -opportuniteiten. 

▪ Co-investeringen voor een duidelijke uitlijning tussen de investeerders. 

 

Ga naar www.immobelgroup.com voor meer informatie. 
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