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Ontex kondigt de geplande pensionering aan van CFO Jacques Purnode en de  

aanstelling van Charles Desmartis als toekomstig CFO 

 
Aalst-Erembodegem, 15 november 2018 - Ontex Group NV (Euronext Brussels: ONTEX; ‘Ontex,’ ‘de 
Groep’ of ‘de Onderneming’) heeft vandaag aangekondigd dat huidig CFO Jacques Purnode op 31 
December 2018 zijn functie neerlegt. Charles Desmartis, die vandaag Ontex heeft vervoegd, zal met 
ingang van 1 januari 2019 de functie van CFO op zich nemen.   

Om een vlotte overdracht van verantwoordelijkheden te verzekeren zal Jacques Purnode nauw 
samenwerken met Charles Desmartis, tot eind maart 2019. 

 

Charles Bouaziz, CEO van Ontex verklaarde: “Jacques heeft een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling 
van Ontex sinds zijn aantreden in 2013. In die periode heeft Ontex zich getransformeerd van een 
private tot een beursgenoteerde onderneming, is de omzet bijna verdubbeld en heeft het zich verder 
geïnternationalizeerd. Ik wens Jacques persoonlijk te danken voor zijn bijdrage van de afgelopen 5 
jaar.  Toen hij eerder dit jaar de wens uitte om met pensioen te gaan ben ik blij dat hij heeft toegezegd 
om tot maart 2019 een actieve rol te blijven spelen in de organizatie en in de grondige doorlichting 
van onze activiteiten.   

Daarnaast stemt het me zeer tevreden dat iemand met het profiel van Charles Desmartis Ontex komt 
vervoegen. Charles heeft een sterke financiële achtergrond bij beursgenoteerde ondernemingen en 
zijn ervaring in de internationale retail business, en met name in Brazilië, zal hem toelaten een 
onmiddellijke bijdrage te leveren aan onze grondige doorlichting. We heten Charles van harte welkom 
bij het Ontex team.” 

Charles Desmartis was CFO bij Axalto, Gemalto en bij Europcar, en ging vervolgens bij Carrefour in 
dienst als Group Financial Controller.  Zijn meest recente rol was die van CEO voor de Carrefour Groep 
in Brazilië, waar hij met succes een hervormings- en expansieplan uitwerkte en implementeerde als 
voorbereiding op de IPO van de Groep in Juli 2017.  Charles Desmartis behaalde een MBA aan de  Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales in Parijs en een Master of Science in Management aan Stanford 
University. 
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 

met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. 

De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken 

zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via andere 

toonaangevende retailermerken. 

Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex en we zijn aanwezig in 22 

landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en de 

STOXX® Europe 600-index. 

Om het laatste nieuws bij te houden, bezoek www.ontexglobal.com of volg ons op LinkedIn. 

 

http://www.ontexglobal.com/

