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Redevco benoemt Chris Fleetwood tot Head of Global Asset and 

Development Management om impactfocus te vergroten 
 

Amsterdam, oktober 17, 2022 – Redevco, een van Europa's grootste particuliere vastgoedbeheerders, 

benoemt Chris Fleetwood tot Head of Global Asset and Development Management per 1 november 

2022. Chris, die begin dit jaar bij Redevco in dienst trad, rapporteert rechtstreeks aan CEO Andrew 

Vaughan en heeft als taak de waardetoevoeging van de activiteiten van Redevco verder te 

stroomlijnen doormiddel van de impactstrategie. 

 

Andrew Vaughan, CEO Redevco: "Als specialist in stadsvernieuwing heeft Redevco de missie om steden 

duurzaam en leefbaar te maken. Chris heeft in de afgelopen 20 jaar een sterke staat van dienst 

opgebouwd op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Deze expertise in combinatie met zijn inzichten 

in hoe we nog meer milieu- en sociale impact kunnen genereren, is cruciaal voor het behalen van onze 

missie." 

 

Chris Fleetwood, Head of Global Asset and Development Management: "Dit is een belangrijke stap om 

onze vermogensbeheer- en ontwikkelingsteams verder af te stemmen op onze impactagenda. Het is 

nu al een genoegen om samen te werken met dit team van ervaren portefeuilledirecteuren. Ik ben 

ervan overtuigd dat we de kwaliteit van zowel bestaande als nieuw toegevoegde portefeuilles zullen 

transformeren, diversifiëren en verbeteren." 

 

Chris neemt het stokje over van Thierry Cahierre, die de functie van Head of Global Asset and 

Development Management combineerde met zijn rol als Co-Head Client & Fund Management en Fund 

Director voor de portefeuilles van een van Redevco's belangrijkste klanten, goed voor bijna de helft 

van Redevco's totale beheerde vermogen van EUR 9,7 miljard. Thierry speelde een cruciale rol bij het 

opvangen van de gevolgen van de Covid-pandemie. Hij zal zich nu volledig kunnen wijden aan de 

uitvoering van de transformatie- en diversificatiestrategie van de eigen portefeuille van Redevco en de 

verdere ontwikkeling van de strategische reikwijdte van het Client & Fund Management team.  

 

In zijn nieuwe internationale functie als Head of Global Asset and Development Management, blijft 

Chris verantwoordelijk voor de Britse vermogensbeheer—en ontwikkelingsactiviteiten in het Verenigd 

Koninkrijk in zijn rol als Portfolio Director Redevco UK. 

 
EINDE 

 
About Redevco: 

Redevco, part of COFRA Holding AG, is a European real estate urban regeneration specialist with a clear ambition 

to create positive impact by helping cities become more sustainable and liveable. On behalf of our clients Redevco 

invests in properties with a view to developing future-proof and vibrant places in dynamic urban locations where 

people want to live, work and play. Our specialist investment strategies consider opportunities to re-purpose to 

mixed-use, in the segments of living and leisure & hospitality as well as in retail warehouse parks. Together with the 

local real estate knowledge and the scale of our pan-European platform Redevco can create value for both 

investor clients and occupiers. Our highly experienced professionals purchase, develop, let, and manage properties, 

ensuring that the portfolios optimally reflect the needs of Redevco’s clients. We believe in long-term investments 

where quality and sustainability are key. Redevco has a majority stake in redos, a Hamburg-based large-scale retail 

and urban logistics property investment specialist. redos retains its operational independence and experienced 

senior leadership. Redevco’s total assets under management, incl. redos, are around €9.7 billion. 

 
* Redevco is not licensed or registered in the EEA for the provision of regulated portfolio management services. 
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E-mail: priscilla.tomasoa@redevco.com 

Website: www.redevco.com  
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