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Redevco benoemt Vincent Bacas tot Portfolio Director Nederland 

 
Amsterdam, 1 maart, 2022 – Redevco, een van de grootste particuliere vastgoedbeleggingsmanagers 

in Europa, benoemt Vincent Bacas als Portfolio Director Nederland. Hij rapporteert aan Thierry Cahierre, 

de onlangs aangestelde co-head Client & Fund Management, die tevens verantwoordelijk is voor 

Redevco's wereldwijde Asset & Development Management-activiteiten. 

 

Thierry Cahierre, Co-head Client & Fund Management bij Redevco: “We zijn verheugd dat Vincent ons 

team komt versterken. Hij krijgt de taak om onze Nederlandse portefeuille verder om te vormen tot een 

brede mix van vastgoedobjecten. Hij heeft veel ervaring in vastgoedontwikkeling en -advies in onder 

andere woningen, winkels, horeca en kantoren. Daarmee is hij goed gepositioneerd om Redevco te 

helpen met de groei van het bedrijf en het diversifiëren van de portefeuille.” 

 

Vincent Bacas, Portfolio Director Redevco NL: “Ik heb het genoegen gehad om eerder aan diverse 

projecten met Redevco samen te werken. In mijn nieuwe rol kijk ik ernaar uit om aan een aantal van 

deze spannende projecten te blijven werken. Samen met het ervaren Nederlandse team, gaan wij 

Redevco helpen met haar missie om van steden duurzamere en leefbare plaatsen te maken.” 

 

Hiervoor werkte Vincent vanaf 2007 als Chief Commercial Officer en Chief Executive Officer bij een 

familiebedrijf dat voornamelijk actief is in de gebouwde omgeving. In deze functies was hij 

verantwoordelijk voor strategische en commerciële zaken, evenals innovatie en bedrijfsontwikkeling.       

 

EINDE 
 
 

Over Redevco: 

Redevco, onderdeel van COFRA Holding AG, is een vastgoedbeheermaatschappij met een duidelijke focus op 

levendige plekken in heel Europa. Als partner in stedelijk onroerend goed investeren we in onroerend goed met het 

oog op de ontwikkeling van toekomstbestendige gebouwen op dynamische stedelijke locaties waar mensen willen 

wonen, werken en spelen. Onze gespecialiseerde beleggingsstrategieën, lokale vastgoedkennis en de schaal van 

ons pan-Europees platform stellen ons in staat waarde te creëren voor zowel onze investeerders als gebruikers. Onze 

zeer ervaren professionals kopen, ontwikkelen, verhuren en beheren eigenschappen, zodat de portefeuilles de 

behoeften van onze klanten optimaal weerspiegelen. Wij geloven in langetermijninvesteringen waarbij kwaliteit en 

duurzaamheid centraal staan. We hebben circa 280 beheerde activa met een totale portefeuillewaarde van 

ongeveer € 6,7 miljard. 

 
 

Voor meer informatie, richt u tot 

Priscilla Tomasoa 

Hoofd PR & Bedrijfscommunicatie 

Redevco B.V. 

Wibautstraat 224 

1097 DN Amsterdam, Nederland 

Tel: +31 20 599 6262 

E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com  

Website: www.redevco.com  
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