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Alle resoluties goedgekeurd op de Ontex Group  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021 
 
 

Aalst-Erembodegem, 25 mei 2021 - Ontex Group NV (Euronext Brussels: ONTEX) heeft vandaag 
haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en Buitengewone Algemene 
Vergadering (BAVA) virtueel gehouden. 
 
De aandeelhouders van de Vennootschap stemden voor alle resoluties die in de AVA en in de 
BAVA werden voorgesteld.  
 
Onder de ingediende resoluties keurden de aandeelhouders verschillende benoemingen in de 
Raad van Bestuur van Ontex Group goed, alle voor een termijn van vier jaar. Daartoe behoorden 
de herbenoemingen van Regina SARL, met Regi Aalstad als vaste vertegenwoordiger, als 
onafhankelijk bestuurder, en Michael Bredael als niet-uitvoerend bestuurder.  De coöptatie van 
Frédéric Larmuseau als onafhankelijk bestuurder werd bekrachtigd, evenals de herbenoeming 
van de Heer Larmuseau, zodat zijn mandaat eveneens vier jaar zal duren. Ook gaven de 
aandeelhouders hun goedkeuring voor de benoeming van zes voorgestelde nieuwe bestuurders 
om de Raad van Bestuur aanzienlijk te versterken en te diversifiëren, zoals in april 2021 werd 
voorgesteld.  
 
Een ander belangrijk besluit dat door de aandeelhouders werd goedgekeurd, is het 
remuneratiebeleid. Het beleid is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het verleden, met de 
bedoeling de pay-for-performance-cultuur, waarin wij sterk geloven, te versterken.  
 
Hans Van Bylen, voorzitter van de raad van bestuur van Ontex, verklaarde: "Wij danken onze 
aandeelhouders voor hun steun aan de veranderingen die Ontex doorvoert om de groei en 
waardecreatie voor al zijn stakeholders te herstellen. Met de goedkeuring van alle resoluties 
werd een belangrijke volgende stap gezet in het turnaround-plan van de prestaties van Ontex. 
Als Raad van Bestuur kijken we met vertrouwen vooruit." 
 
De notulen van de gewone algemene vergadering en van de buitengewone algemene 
vergadering die op dezelfde dag werd gehouden, zijn te vinden op de website van de 
onderneming op: 
http://www.ontexglobal.com/shareholder-information 
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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

