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PERSBERICHT  
Niet-gereglementeerde informatie 
Brussel, 5 februari 2019 om 16u00 
 

CEDET als finalist genomineerd voor de MIPIM 
Awards 2019 in de categorie “Best Refurbished 

Building” 

Een plek waar verleden en toekomst in perfecte harmonie naast elkaar bestaan  

Het CEDET-gebouw, ontwikkeld door IMMOBEL GROUP Polen, werd gekwalificeerd als finalist van de prestigieuze 
MIPIM Awards 2019 in de categorie 'Best Refurbished Building’. De herontwikkeling en uitbreiding van CEDET werd 
ontworpen door het architectenconsortium AMC Andrzej Chołdzyński - RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. De bouw 
werd voltooid in mei 2018. De huurders zijn onder meer het Poolse ontwikkelingsfonds PFR Group, WeWork die zich 
voor het eerst in Polen vestigt, en de bekende speelgoedwinkel Smyk, die terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
vestiging. Het gebouw met een totale verhuurbare oppervlakte van ca. 22 300 m² werd voor een recordbedrag 
verkocht aan een Koreaans fonds. 

 
IMMOBEL GROUP heeft al belangrijke emblematische gebouwen in Brussel gerestaureerd, waaronder CHAMBON: 
een vlaggenschipproject dat in 2017 een MIPIM Award heeft gewonnen. De nominatie van CEDET bevestigt de 
knowhow van de ontwikkelaar in de revitalisering van de binnenstad. 

 
Tijdens de MIPIM hebben alle aanwezigen de mogelijkheid om te stemmen op dit emblematische project @ Awards 
Gallery, Palais des Festivals vanaf dinsdag 12 maart om 9u tot donderdag 14 maart om 12u. Voor meer informatie 
www.mipimawards.com  

http://www.mipimawards.com/
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Meer informatie: 
Jacek Wachowicz, CEO IMMOBEL Poland  
+48 22 351 0 190 
Jacek.wachowicz@immobelgroup.com  

 

Over de Groep IMMOBEL 
IMMOBEL is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelingsgroep van België. De Groep ontwikkelt en verkoopt sinds haar oprichting in 1863 
vernieuwende stadsprojecten en speelt daarbij telkens feilloos in op de noden van steden en hun inwoners. Dankzij haar dynamische strategie en 
de inzet van ongeveer 200 talentvolle medewerkers kon IMMOBEL een veelzijdige expertise uitbouwen in de segmenten huisvesting, kantoren, 
retail en verkavelingen. De beurskapitalisatie van IMMOBEL bedraagt meer dan 500 MEUR, waardoor het bedrijf algemeen wordt erkend als een 
van de marktleiders. Zijn portefeuille telt vandaag in totaal meer dan 800.000 m² in fase van ontwikkeling in België, het Groothertogdom Luxemburg 
en Polen, en sinds december 2017 ook 145.000 m² in Frankrijk door de geleidelijke verwerving tegen 2020 van de Groep Nafilyan & Partners. 

Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 


