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Ontex kondigt de aanstelling van Esther Berrozpe  

als nieuwe CEO aan 
Aalst (België), 22 december 2020 – De Raad van Bestuur van Ontex (Euronext: ONTEX) heeft Mevr. 
Esther Berrozpe Galindo aangesteld als nieuwe Chief Executive Officer, met ingang vanaf 1 januari 
2021. Op die datum zal Mevr. Berrozpe de heer Thierry Navarre opvolgen, die sinds 30 juli 2020 
optrad als interim CEO. 
  
Gedurende haar lange carrière bij Whirlpool leidde Mevr. Berrozpe verschillende bedrijfseenheden 
in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en stuurde ze de ommekeer, bevorderde 
ze het concurrentievermogen en versterkte ze de leiderspositie van Whirlpool in deze regio’s. In de 
afgelopen twee jaar heeft ze bestuursfuncties bekleed in verschillende toonaangevende 
ondernemingen in diverse sectoren, waaronder Ontex, waaruit zij ontslag heeft genomen. Mevr. 
Berrozpe startte haar professionele carrière in FMCG bij Paglieri, Sara Lee en Wella, waar ze 
marketing- en commerciële functies bekleedde. 
 
Mevr. Berrozpe werd geselecteerd uit een sterke poule van hooggekwalificeerde kandidaten na een 
competitief zoek- en selectieproces uitgevoerd door een extern executive search kantoor.   
 
“De Raad van Bestuur keurde de selectie van Esther Berrozpe als CEO van Ontex unaniem goed. Haar 
sterke mix van vaardigheden en ervaring gecombineerd met een diepgaand inzicht in Ontex 
kwalificeert haar op unieke wijze om Ontex doorheen haar lopende transformatie te leiden en de 
implementatie van de strategische initiatieven van de vennootschap aan te sturen” zegt Hans van 
Bylen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ontex.  
  
Hans Van Bylen benadrukte ook “We willen ook Thierry Navarre bedanken om Ontex te leiden als 
interim CEO tijdens een dergelijke uitdagende periode en voor zijn grote toewijding en bijdrage 
doorheen zijn 15 jaar bij Ontex.”   
 
Om een vlotte overgang te verzekeren, zal de heer Navarre tot en met 31 maart 2021 bij Ontex 
blijven. 
 
Over haar aanstelling zei Mevr. Berrozpe: “Ik ben zeer vereerd en verheugd om Ontex te leiden en ik 
omarm deze nieuwe uitdaging met zowel vertrouwen, als vastberadenheid. Ik ben vastbesloten om 
de weg naar verdere groei van Ontex te versnellen en ik kijk ernaar uit om samen te werken met het 
executive leadership team en de wereldwijde Ontex familie die ongelofelijke veerkracht heeft 
getoond het afgelopen jaar.” 
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Investeerders 
Philip Ludwig +32 53 333 730 
Philip.ludwig@ontexglobal.com  
 

Pers 
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708 
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

 

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 u op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, 
Instagram and YouTube. 
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