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PERSBERICHT 

 

ONTEX KONDIGT VERANDERINGEN AAN IN DE RAAD 
VAN BESTUUR  

 
Aalst (België), 12 Oktober 2020 – Ontex (Euronext: ONTEX) kondigt vandaag aan dat het 
wijzigingen in de Raad van Bestuur zal doorvoeren en een Strategisch comité opricht om de 
strategische focus van het bedrijf verder aan te scherpen. 
 
Ontex kondigt aan dat Gunnar Johansson beslist heeft om uit de Raad van Bestuur te treden na meer dan 
zes jaar als bestuurder waarvan vijf jaar als voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité 
(RNC). De Raad van Bestuur dankt de heer Johansson voor zijn waardevolle bijdragen in de loop der 
jaren.   
 
Mevrouw Esther Berrozpe, onafhankelijk bestuurder, zal in de toekomst het voorzitterschap van het RNC 
waarnemen. 
 
De Raad van Bestuur heeft besloten de heer Frederic Larmuseau te coöpteren als onafhankelijk, niet-
uitvoerend bestuurder. Zijn benoeming zal tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering worden 
voorgelegd ter bekrachtiging. Met de heer Larmuseau komt er opnieuw een bestuurslid aan boord bij Ontex 
met een uitgebreide internationale ervaring in de sector van consumptiegoederen. 
 
Larmuseau was tot voor kort CEO van Jacobs Douwe Egberts, het Nederlandse koffie- en theebedrijf dat 
onlangs in Amsterdam op Euronext werd genoteerd onder de naam JDE Peet's Group. Daarvoor werkte hij 
bijna 17 jaar bij Reckitt Bensicker in verschillende senior management posities op de Amerikaanse, Midden-
Oosterse en Aziatische markten, na eerder al 7 jaar actief te zijn geweest bij Procter & Gamble.  
 
De Raad van Bestuur heeft ook besloten om een Strategisch comité op te richten  binnen de Raad van 
Bestuur. Dit comité heeft als taak  om de Raad van Bestuur te adviseren over de strategie van de 
onderneming op middellange en lange termijn en toezicht te houden op de gedisciplineerde uitvoering van 
de lopende strategische projecten.  
 
Het Strategisch Comité zal de strategische focus van het bedrijf aanscherpen, opportuniteiten identificeren 
en de doordachte besluitvorming van de Raad van Bestuur accelereren in de snel evoluerende 
marktomgeving waarin Ontex opereert. Het Comité zal worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur.   
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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 toonaangevende retailermerken. 
Wereldwijd werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt 
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u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, 
Instagram en YouTube. 

 
À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise allant des 
couches pour bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants 
d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex comme BBTips, 
BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, iD et Serenity et sous des marques de distributeurs.  
Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 21 pays 
et son siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et fait partie du Bel 
Mid®.  
Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site ontex.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, 
Instagram et YouTube. 
 

About Ontex  
Ontex is a leading international provider of personal hygiene solutions, with expertise in baby care, feminine 
care and adult care. Ontex’s innovative products are distributed in more than 110 countries through Ontex 
brands such as BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD and Serenity, as well as leading 
retailer brands. 
Employing some 10,000 passionate people all over the world, Ontex has a presence in 21 countries, with 
its headquarters in Aalst, Belgium. Ontex is listed on Euronext Brussels and is part of the Bel Mid®. To keep 
up with the latest news, visit ontex.com or follow us on LinkedIn, Facebook, Instagram and YouTube. 
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