
 
 
 

 

PERSBERICHT 
17/08/2022 

Niet-gereglementeerde informatie 
Londen, 9.30 uur 

 

 
 
 
 
 
 

 

IMMOBEL CAPITAL PARTNERS BENOEMT 

ANDREW MACDONALD ALS HEAD OF FINANCE & JOINT VENTURES 
 

Immobel Capital Partners, de 

Londense tak voor portefeuillebeheer 

van Immobel Group, kondigt de 

benoeming aan van Andrew 

MacDonald as Head of Finance & Joint 

Ventures. Hij versterkt op die manier 

een groeiend senior team dat sinds 

begin dit jaar werd samengesteld met 

een focus op groene strategieën die 

volledig in lijn liggen met de 

doelstellingen van lange termijn 

investeerders en partners.  

 

Vanuit Londen zal Andrew 

samenwerken met Duncan Owen, die 

in januari de functie van CEO opnam 

voor de oprichting van Immobel Capital 

Partners. Hij zal eveneens samenwerken met Maureen Mahr von Staszewski, Head of Pan European 

Office, Monica O’Neill, Head of Capital and Investor Relations, en Melinda Knatchbull, Finance Director 

and COO. Immobel Capital Partners creëert groene pan-Europese investeringsstrategieën in de 

kantoor- en residentiële sectoren waarin de Immobel Group reeds marktleider is.  

 

Andrew zal verantwoordelijk zijn voor het opstarten, structureren en beheren van joint-venture-

investeringen en de schuld- en bedrijfsfinanciering. Hij verlaat zijn functie bij Schroder Real Estate, waar 

hij als Head of Real Estate Finance tien jaar lang actief was op het gebied van schuldfinanciering, 

kapitaalstructurering en financial underwriting. In zijn rol overzag hij individuele investeringen, joint 

ventures en fondsen in tal van uiteenlopende vastgoedsectoren met verschillende strategieën in het VK 

en Europa. Tijdens zijn periode bij Schroders speelde hij een sleutelrol bij de lancering en het beheer 

van verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vehikels. Hij was ook lid van het Global 

Indirect Investment Committee, dat toezicht uitoefende op alle onrechtstreekse vastgoedinvesteringen.  

 

Voordien was hij vier jaar actief bij Invista Real Estate Investment Management als Director of 

Opportunity and Commercial Listed Funds. Hij kan terugblikken op 15 jaar samenwerking met Duncan 

Owen en Melinda Knatchbull.  

 

Monica O’Neill, Andrew MacDonald, Melinda Knatchbull, Duncan Owen, 

Maureen Mahr von Staszewski. 



 

In een reactie zei Duncan Owen, CEO van Immobel Capital Partners: “Andrew is een zeer 

gewaardeerd professional in de vastgoedsector, met een succesvol parcours in de implementatie van 

uiteenlopende en gesofisticeerde strategieën. We hebben snel een senior team met uitgebreide 

ervaring in Europees vastgoed en uitstekende prestaties kunnen samenstellen voor waardevolle 

investeerders. We kijken er nu naar uit om onze thematische investeringsvoorstellen uit te rollen met 

onze tweede Green Office Strategy.” 

 

Andrew MacDonald voegde daaraan toe: “Immobel Capital Partners heeft een unieke combinatie van 

visie, capaciteiten en ervaring om een echt gedifferentieerd vastgoedaanbod te lanceren en vervolgens 

op te schalen, en ik kijk ernaar uit om de financierings - en joint venture - taken op mij te nemen en 

samen te werken met een team dat al vele jaren gekend staat om zijn uitstekende prestaties.” 

 
 

 

 

 

Voor meer details: 

FTI Consulting 

Dido Laurimore 

+44 203 727 1000 

Dido.laurimore@fticonsulting.com 

 

Caroline Kerremans*  

Head of Corporate Communications 

+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 zeven landen (België, Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, 

Duitsland, VK) speelt Immobel een leidersrol in het Europese vastgoedlandschap. De groep streeft naar 

duurzame stadsontwikkeling. Bovendien besteedt hij een deel van zijn 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-investeringsbeheerder voor meerwaardecreatie van gespecialiseerde vastgoedstrategieën 

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

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

• Actief zoeken naar groeisteden.  

• Beleggingen in activa met uitstekende troeven op ESG-vlak of die de mogelijkheid hebben om dit 

te bereiken. 

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

 

Ga naar www.immobelgroup.com voor meer informatie. 
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