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Fleur Abas versterkt team van Redevco Nederland als
Transaction Manager
Amsterdam, 23 maart 2021 - Redevco, een van de grootste private vastgoedbeleggers in Europa,
heeft Fleur Abas aangetrokken om het Redevco-team te versterken als Transaction Manager voor
de Nederlandse markt.
Abas zal verantwoordelijk zijn voor de aan- en verkopen in Nederland. Redevco, dat momenteel
voornamelijk in winkelvastgoed belegt, streeft naar verdere diversificatie naar andere sectoren in
binnenstedelijke gebieden. Toekomstige investeringen zullen sterk gericht zijn op gebouwen met
gemengde functies en woningen.
Adam Starr, Hoofd Global Transaction Management bij Redevco: "We hebben er alle vertrouwen
in dat de komst van Fleur ons zal helpen bij het realiseren van onze algemene doelstellingen om te
groeien en te diversifiëren. Haar uitgebreide ervaring in verschillende sectoren in de Nederlandse
vastgoedmarkt, met name woningen, zal ons in staat stellen onze beleggingsstrategieën verder uit
te voeren."
Met bijna 25 jaar ervaring in het Nederlandse vastgoed brengt Abas een schat aan kennis,
expertise en het benodigde netwerk in het Redevco-team. Zij begon haar carrière in 1997 als
makelaar bij DRS Makelaars en DTZ Zadelhoff. Sinds 2005 was Abas werkzaam bij
vermogensbeheerder Merin, waar zij in diverse functies actief was op het gebied van Transacties,
Asset Management & Ontwikkeling. Parallel hieraan ontwikkelde Abas de afgelopen jaren haar
eigen onderneming in vastgoedadvies voor private en institutionele partijen.
Groei en diversificatie
Redevco is zijn diversificatie- en groeiambities aan het consolideren en uitbreiden. Zo’n 75% van
de acquisities die de vermogensbeheerder deed in de afgelopen vijf jaar waren buiten de fashion
retailsegment en toekomstige beleggingen zullen vooral een focus hebben op gemengde
stedelijke locaties waar de grenzen tussen vastgoedbeleggingsklassen aan het vervagen zijn.

EINDE
Over Redevco:
Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoedinvesteerder met de blik gericht op de levendigste
plaatsen van Europa. Als partner in stedelijk vastgoed investeren we met het oog op de toekomst in gebouwen op
dynamische stedelijke locaties waar mensen willen wonen, werken en ontspannen. Onze gespecialiseerde
investeringsstrategieën, lokale kennis en de omvang van ons pan-Europese platform stellen ons in staat om waarde
te creëren voor zowel investeerders in als bewoners van onze panden. Onze uiterst ervaren professionals kopen,
ontwikkelen, verhuren en beheren eigendommen. Daarbij zien ze erop toe dat de portfolio's optimaal
tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten. Wij geloven in lange termijn investeringen waarbij kwaliteit en
duurzaamheid centraal staan. We beheren bijna 300 objecten met een totale waarde van ongeveer €7.5 miljard.
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