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        PERSBERICHT 

 

 

Ontex Group opgenomen in BEL20® en Stoxx® Europe 

600 indexen 

 
Aalst-Erembodegem (België), 18 maart 2016 –Ontex Group NV (Euronext Brussel: 

ONTEX), een toonaangevende internationale aanbieder van oplossingen voor 

persoonlijke hygiëne voor baby’s, mannen en vrouwen, is verheugd dat zijn aandeel, 

nauwelijks twee jaar na de beursgang, geselecteerd werd om vanaf 21 maart 2016 deel 

uit te maken van de BEL20® Index van Euronext Brussel en van de Stoxx® Europe 600. 

De opname in beide indexen bevestigt de vooruitgang die Ontex sinds zijn beursgang 

in juni 2014 reeds heeft gemaakt in het uitvoeren van zijn strategie om hoogwaardige, 

innovatieve producten en oplossingen voor persoonlijke hygiëne in de markt te zetten 

via eigen merken en vooraanstaande winkelketens van hun merken te voorzien. 

  

Vandaag hebben Luc Missorten, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en Charles Bouaziz, CEO 

van Ontex, samen met vertegenwoordigers van andere BEL20® ondernemingen de beurs van 

Euronext Brussels geopend. Charles Bouaziz, CEO van Ontex: ‘De toetreding tot de prestigieuze 

BEL20® en Stoxx® Europe 600 indexen is een belangrijke stap in ons groeiproces van een sterke 

R&D en productiemaatschappij naar een vooraanstaande producent van consumptiegoederen en 

aanbieder van echt klantgerichte oplossingen voor persoonlijke verzorging. We zijn ervan 

overtuigd dat deel uitmaken van deze indexen verder zal bijdragen aan de zichtbaarheid van 

Ontex en de liquiditeit van onze aandelen. Dit zal onze groeistrategie verder ondersteunen in de 

aantrekkelijke categorieën waarin we internationaal actief zijn.’  

 

De BEL20® is een gewogen index op basis van free-float marktkapitalisatie die de prestaties 

weerspiegelt van de 20 grootste op Euronext Brussel genoteerde aandelen. Het is tevens de 

meest gebruikte indicator van de Belgische beurs. De index dient als een onderliggende waarde 

voor gestructureerde producten, fondsen, op de beurs verhandelde fondsen, opties en futures. 

Aandelen worden gescreend om liquiditeit te verzekeren en worden geselecteerd en gewogen op 

basis van hun free-float om er zeker van te zijn dat in de index belegd kan worden. 

 

De Stoxx® Europe 600 Index is afgeleid van de Stoxx® Europe Total Market Index (TMI) en is een 

deelgroep van de Stoxx® Global 1800 Index. Met een vast aantal van 600 componenten 

vertegenwoordigt de Stoxx® Europe 600 Index bedrijven met grote, middelgrote en kleine 

kapitalisaties in 18 landen verspreid over de Europese regio. 
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van 

baby luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De 

producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen onder eigen Ontex merken alsook 

onder toonaangevende winkelmerken.  

De groep stelt meer dan 6.700 personeelsleden tewerk, is aanwezig in 23 landen en verkoopt in 

meer dan 110 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussels en maakt deel uit van de BEL20® 

index. 

 
 

 
 
 


