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Ontex kondigt benoemingen aan in het Executive Management Committee:  

Peter Vanneste als Chief Financial Officer en Vincent Crepy als Chief Supply Chain Officer 
 

Aalst (België), 28 april 2021 - Ontex (Euronext: ONTEX) kondigt vandaag twee belangrijke 
benoemingen aan in zijn Executive Management Committee, met ingang van 1 mei 2021.  
 
Esther Berrozpe Galindo, CEO van Ontex, verklaart: "Ik ben heel verheugd om twee top 
executives te verwelkomen voor deze cruciale leidinggevende posities. Zowel Peter 
Vanneste als Vincent Crepy brengen zeer relevante ervaring en vaardigheden mee die van 
cruciaal belang zullen zijn om ons bedrijf te helpen omvormen en de waarde creatie te 
herstellen. Ik kijk ernaar uit om met hen aan de slag te gaan en samen onze nieuwe 
strategie verder uit te bouwen.” 
 
Peter Vanneste neemt de functie van Chief Financial Officer op zich op 1 mei 2021. Peter 
heeft ruime ervaring in finance en algemeen management in de Fast-Moving Consumer 
Goods sector opgedaan in senior posities bij Jacobs Douwe Egberts, waar hij Group CFO 
was, en Procter & Gamble. Zijn strategisch inzicht in combinatie met zijn ruime ervaring en 
kennis van de wereldwijde consumptiegoederenindustrie, zijn belangrijke troeven om de 
winstgevende groei van Ontex te herstellen. 
 
"Ik kijk ernaar uit om het team van Ontex te vervoegen,” zegt Peter. “Het is een bedrijf met 
zeer solide fundamenten en een heel toegewijd personeelsbestand. Ik geloof sterk in de 
waarde die een geïntegreerd financieel team voor de onderneming kan betekenen. Ik ben 
ervan overtuigd dat Ontex een groot potentieel heeft en ik kijk ernaar uit om deel uit te 
maken van de transformatie van het bedrijf en om bij te dragen tot de ontplooiing van het 
potentieel van het bedrijf."   
 
Vincent Crepy start op 1 mei 2021 in de nieuwe functie van Chief Supply Chain Officer. Deze 
functie werd speciaal in het leven geroepen om onze distributieketen van het begin tot het 
einde te beheren, onze klantenservice drastisch te verbeteren en de operationele efficiëntie 
te maximaliseren. Peter brengt een schat aan internationale ervaring mee en werkte bij 
bedrijven gespecialiseerd in consumentengoederen zoals STG, Ventura Foods en Reckitt 
Benckiser, waar hij cruciale leidinggevende posities bekleedde in operaties in de VS, Europa, 
Centraal-Amerika en Azië-Pacific. Zijn diepgaande kennis van de distributieketen en zijn 
ervaring met transformatieprojecten om operationele uitmuntendheid en 
prestatieverbetering te stimuleren, zullen een katalysator zijn om de productie- en 
distributienetwerken van Ontex te transformeren en de wereldwijde inkoopfunctie te 
versterken om de aandeelhouderswaarde te verhogen. 
 
"Ik ben erg enthousiast om bij Ontex aan de slag te gaan als de nieuwe Chief Supply Chain 
Officer," zegt Vincent. Het end-to-end aspect van deze functie is van cruciaal belang. Door 
op een geïntegreerde manier leiding te geven, van aankoop tot engineering, productie, 
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kwaliteit en distributie, zal de business aanzienlijk versterkt worden. Ik ben gepassioneerd 
door het inspireren en leiden van verandering. Uit vorige ervaringen weet ik hoe krachtig dit 
kan zijn. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van Esthers team en deel uit te maken van 
de transformatie van Ontex.” 
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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. 
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 www.ontex.com of ons volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 

http://www.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

