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Eaglestone Group kondigt de benoeming aan van Sophie Lambrighs  

als CEO van zijn Belgische tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nadat zij er twee jaar lang als COO (Chief Operating Officer) instond voor de operationele leiding en 
de ontwikkeling van de projectportefeuille, neemt Sophie Lambrighs vandaag de functie op zich van 
CEO bij Eaglestone België. Zo zal zij de ambitieuze groeiplannen voortzetten en verder uitbouwen in 
de twee domeinen waarin de groep actief is, projectontwikkeling en investering.  
 
Naast een sterke academische achtergrond (burgerlijk ingenieur bouwkunde, master in management) 
kan Sophie bogen op meer dan 20 jaar ervaring als CEO bij sterke groepen zoals Axa, Immobel en Home 
Invest Belgium. Verder vervulde ze bestuursmandaten bij Retail Estates, Immobel en Ceusters. 
  
Deze aanstelling valt samen met een kantelmoment in de ontwikkeling van de Europese groep, die 
momenteel 80 medewerkers tewerkstelt in zijn drie vestigingen in België, Luxemburg en Frankrijk.  
 
De jongste vijf jaar ontpopte Eaglestone Group, nog steeds met Nicolas Orts en Gaétan Clermont als 
CEO’s en aandeelhouders, zich immers in sneltempo tot een van de belangrijkste spelers op de markt.  
Die evolutie is te danken aan een gestage groei in België en Luxemburg, maar ook aan de overname, 
vorige lente, van de Franse projectontwikkelingsgroep Interconstruction.  
Daarbij komt nog de toetreding van Bois Sauvage als nieuwe aandeelhouder die samen met de 
historische aandeelhouders een stuwende kracht vormt achter deze groeistrategie, namelijk de 
EBITDA van de groep in vijf jaar tijd verdubbelen. 
 

 
         



In 2020 bedroeg de EBITDA van Eaglestone Group 45,6 M euro. 
   
  
Voortaan bestaat het uitvoerend comité van Eaglestone Group uit:  
Nicolas Orts en Gaétan Clermont (CEO’s Eaglestone Group), Sophie Lambrighs (CEO Eaglestone België), 
Pierre-Damien Lefebvre (CFO Eaglestone Group), Xavier Hauboldt (CEO Eaglestone Luxemburg), Marc 
Villand (Voorzitter Interconstruction France) en Gilles Imbert (Algemeen directeur Interconstruction 
France). 

 
 
 
OVER EAGLESTONE GROUP: 
 
Eaglestone is als onderneming voor ontwikkeling van en investering in vastgoed werkzaam in België, 
Luxemburg en Frankrijk. 
Verfraaiing van een bestaande omgeving door verantwoorde stadsprojecten met een eigen karakter is 
de core business van het bedrijf, dat algemene erkenning geniet voor de architecturale en technische 
kwaliteit van zijn projecten.  
Met een team van 80 medewerkers beheert de groep momenteel een portefeuille van meer dan 80 
projecten in de residentiële, kantoor- en retailsector, samen goed voor meer dan 500.000 m² in 
bewaring en bouw. 
Voor meer informatie over de groep: www.eaglestone.group 
 
 
 
VOOR ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE:  
 
Nicolas Orts & Gaétan Clermont – CEOs Eaglestone Group 
nicolas.orts@eaglestone.group  - gaetan.clermont@eaglestone.group 
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