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ONTEX STELT VOOR OM ZIJN RAAD VAN BESTUUR 
SIGNIFICANT TE VERSTERKEN 

 
Aalst-Erembodegem (België), 19 april 2021 - Ontex Group NV (Euronext: ONTEX, 
“Ontex” of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat het aan zijn 
aandeelhouders voorstelt om de Raad van Bestuur significant te versterken en 
te diversifiëren, door het toevoegen van talent en ervaring in de sectoren van 
persoonlijke hygiëne en retail, ESG/duurzaamheid, procurement, finance en 
bestuur. In het kader van het voorstel zal de Raad van Bestuur twee nieuwe 
onafhankelijke bestuurders verwelkomen, en vier bestuurders die werden 
voorgedragen door de twee grootste aandeelhouders van de Vennootschap, 
één door GBL (bovenop de twee vertegenwoordigers van GBL in de Raad van 
Bestuur) en drie door ENA Investment Capital (“ENA”).  
 
Om het turnaround-plan van de Vennootschap te ondersteunen, heeft de Raad van 
Bestuur de voorbije maanden belangrijke stappen gezet om het bestuur en het 
leiderschap van de Vennootschap te versterken, onder meer door de benoeming van 
een nieuwe Chief Executive Officer. De vandaag aangekondigde acties zijn bedoeld 
om de relevante bijkomende expertise toe te voegen om de bestaande uitdagingen 
het hoofd te bieden en de beschikbare kansen te grijpen om de prestaties van de 
Vennootschap te verbeteren. De versterking van de Raad van Bestuur met deze 
bestuurders van hoog kaliber, is een belangrijke volgende stap in dit proces. 
 
De Raad van Bestuur versterkt de banden met zijn twee belangrijkste 
aandeelhouders, die, onafhankelijk, het succes op lange termijn van Ontex ten volle 
willen ondersteunen. Gustavo Calvo Paz, voormalig voorzitter van de EMEA-divisie 
van Kimberly-Clark, Philippe Costeletos, oprichter van Stemar Capital Partners en 
voormalig Head of Europe bij TPG, en Rodney G. Olsen, voormalig CFO van de APAC-
divisie van Kimberly-Clark zijn door ENA voorgesteld aan de Raad van Bestuur.  Jesper 
Hojer, voormalig CEO van Lidl International, is voorgesteld door GBL. De Raad van 
Bestuur stelt verder ook Manon Janssen, CEO en voorzitter van Ecorys, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de raad van toezicht van Ecorys, en Isabel 
Hochgesand, Chief Procurement Officer van Beiersdorf AG, voor om als 
onafhankelijke bestuurders toe te treden. 
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De brede waaier aan ervaring, expertise, en internationale perspectieven die deze 
profielen met zich zullen meebrengen, zijn uiterst relevant en complementair met de 
huidige Raad van Bestuur. Deze belangrijke aanvullingen zullen resulteren in een 
sterkere en meer diverse Raad van Bestuur die zich zal concentreren op het 
ondersteunen van de CEO bij het uitvoeren van het turnaround-plan van de 
Vennootschap en het aansturen van de veranderingen en prestatieverbeteringen bij 
Ontex en de waarde-creatie voor al zijn aandeelhouders. 
 
De heer Gilberto Marin Quintero heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit de 
Raad van Bestuur. De heer Marin Quintero was bestuurder van de Vennootschap 
sinds 2016, na de overname door Ontex van Grupo Mabe, de zeer succesvolle 
onderneming die hij oprichtte en die een belangrijke onderneming werd in de 
portefeuille van Ontex. 
 
Hans Van Bylen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: "Ontex is vereerd en 
bevoorrecht om deze kwalitatief hoogstaande en uitzonderlijk getalenteerde mensen in 
zijn Raad van Bestuur te mogen verwelkomen, die zich allen willen toeleggen op het succes 
van de Vennootschap. Ik wil zowel GBL als ENA Investment Capital bedanken voor hun 
engagement op lange termijn en hun constructieve steun. Wij kijken ernaar uit om samen 
met onze nieuwe bestuurders het managementteam te ondersteunen bij de turnaround 
van de Vennootschap om betere prestaties te leveren en waarde te creëren voor al onze 
aandeelhouders. De Raad van Bestuur is de heer Marin Quintero dankbaar voor zijn 
aanzienlijke bijdrage als lid van de Raad gedurende de afgelopen vijf jaar en zijn 
waardevolle inzichten en sectorervaring.” 
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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, alsook via toonaangevende 
retailermerken. 
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Wereldwijd werken er meer dan 10,000 gepassioneerde mensen voor Ontex in 21 
landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn 
genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of ons volgen op 
LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 
  

https://ontex.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup
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Biografieën 
 
De heer Gustavo Calvo Paz, geboren in Argentinië en wonend in het Verenigd 
Koninkrijk, is een wereldburger met een ruime internationale ervaring als executive 
in de sector, en een uitgebreide achtergrond in operations, business turnarounds en 
strategie binnen de FMCG-sector. Eerder was hij President van de EMEA-divisie en lid 
van het Global Leadership Team van Kimberly-Clark. Voordien bekleedde hij 
verschillende leidinggevende functies bij Kimberly-Clark. 
 
De heer Philippe Costeletos, die de Griekse nationaliteit heeft, is een ervaren private 
equity executive. De heer Costeletos is de oprichter van Stemar Capital Partners. Hij 
was eerder Chair of International voor Colony Capital, en Head of Europe bij TPG 
Capital waar hij ook lid van het wereldwijde managementcomité en het 
investeringscomité was. Daarvoor was de heer Costeletos lid van het 
managementcomité van Investcorp, en werkte hij voor JP Morgan Capital in Europa 
en Latijns-Amerika en bij Morgan Stanley in Londen en New York. De heer Costeletos 
is ook senior onafhankelijk bestuurder, en voorzitter van het remuneratie- en het 
conflictencomité en lid van het waarderingscomité bij RIT Capital Partners. Hij is 
voorzitter van Mistral Fertility en bestuurslid van Digital Care. 
 
Mevrouw Isabel Hochgesand, die de Duitse nationaliteit heeft, is een executive met 
uitgebreide internationale ervaring in procurement, supply chain en marketing van 
consumentengoederen, onder meer in de sector van persoonlijke hygiëne. 
Momenteel is zij Chief Procurement Officer bij Beiersdorf AG, een Duitse 
multinational gespecialiseerd in producten voor persoonlijke verzorging. Daarvoor 
bekleedde mevrouw Hochgesand diverse leidinggevende functies in verschillende 
landen wereldwijd bij Procter & Gamble, het grootste deel van haar 25-jarige 
loopbaan in de sector van persoonlijke hygiëne. Mevrouw Hochgesand was ook de 
Managing Director Supply Chain voor P&G in Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland voor 
alle merken. 
 
De heer Jesper Hojer, die de Deense nationaliteit heeft, heeft ruime ervaring in de 
sectoren van consumentengoederen en retail, alsook met het creëren en 
implementeren van digitale oplossingen in de detailhandel, en heeft een brede 
internationale kijk. Hij was tot voor kort CEO van Lidl International, een van de 
grootste internationale warenhuisketens. Momenteel is de heer Hojer senior advisor 
bij McKinsey & Company Inc., en treedt hij tevens op als voorzitter van The Meatless 
Farm en als bestuurslid bij nemlig.com.  
 
Mevrouw Manon Janssen, die de Belgische nationaliteit heeft, is een executive met een 
uitgebreid erkende ervaring op het gebied van marketing en ESG. Ze begon haar 
carrière bij Procter & Gamble waar ze 16 jaar in verschillende landen werkte en waar 
ze verantwoordelijk was voor grote merken. In 2000 werd ze Vice President Marketing 
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& Innovation bij Electrolux Europe en in 2005 begon ze als Chief Marketing Officer bij 
Philips Lighting. Mevrouw Janssen is momenteel CEO en voorzitter van de Board of 
Management van Ecorys, een toonaangevend internationaal onderzoeks- en 
adviesbureau, dat private en publieke leiders bijstaat bij het maken van 
weloverwogen keuzes met betrekking tot sociale, ruimtelijke en economische 
vraagstukken. Daarnaast is zij voorzitter van verschillende expertencommissies op 
het gebied van energietransitie en klimaatverandering en is zij bestuurder bij GIMV. 
 
De heer Rodney G. Olsen, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, is een ervaren 
internationale executive op het vlak van finance binnen de FMCG-sector. Hij is 
voormalig CFO van de APAC-divisie van Kimberly-Clark en bekleedde voordien 
verschillende leidinggevende functies bij Kimberly-Clark, waaronder CFO 
International, CFO Global Finance Operations en CFO van de EMEA-regio, waarbij hij 
verantwoordelijk was voor grote internationale M&A-transacties. Voordat hij bij 
Kimberly-Clark in dienst trad, was hij senior-manager Audit bij EY, en senior-manager 
SEC Reporting bij de LTV Corporation. 


